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Christian
Sonesson

Kommunstyrelsens
ordförande (M)

Hösttider innebär budgettider.
Ett omfattande, mer än årslångt,
arbete ligger till grund för det
beslut om budget för år 2018
som fattas av kommunfullmäktige i slutet av oktober.
Sammantaget är kommunens
årsbudget på mer än 1,2 miljarder kronor, varav mer än hälften
går till förskola och skola. Det
näst största utgiftsområdet är
äldreomsorg och socialtjänst.
Den stora utmaningen som
förtroendevald i styrande ställning är att hålla i pengarna och
se till att de går till rätt saker.
Det måste finnas ordentligt med
resurser till det som är kommunens kärnverksamhet, omsorg
om unga och äldre samt till skolan. Med ett år till valet kommer
sannolikt tidigare års mönster
att upprepa sig – många partier
kommer att lova frikostigt. Det
är lätt i opposition, men går inte
att göra om man tar ansvar.
I det förslag som kommunstyrelsen lämnat till kommunfullmäktige ökas resurserna till barnoch utbildningsnämnden (+27
miljoner kr) och socialnämnden
(+39 miljoner kr). Skolpengen
höjs och en ordentlig satsning
görs på äldreomsorgen, vilket
är nödvändigt. Dessa utgiftsökningar kan ske tack vare större
skatteintäkter, men utan att
kommunalskatten behöver höjas.
I övrigt är det en stram budget
och det är ingen vild gissning
att andra partiers budgetar får
karaktären av valbudgetar. Följ
gärna debatten via webbsändning av kommunfullmäktige
eller på plats den 30 oktober!
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Vi ska vara försiktiga med medborgarnas pengar
– Vi begärde tidigt att staten
skulle ta hänsyn till de små
kommunernas boendesituation och att vi skulle kunna
överklaga det antal man tilldelade oss om vi inte klarade
av det. Men det har staten
inte tagit någon som helst
hänsyn till, kommenterar
Christian Sonesson.

Hittills har Staffanstorps kommun lyckats ordna boende för
cirka 95 personer. Ytterligare ett
hundratal slussas nu successivt
över till kommunen utan hänsyn
till om kommunen kan klara att
ordna en bostad.
– Vi har sedan förra året klarat
av att ordna bostäder för omkring 95 nyanlända som Migrationsverket sänt oss. Men det har
tagit tid att lösa boendefrågorna.
– Men nu tvingar staten oss att
hitta andra lösningar vilket har
blivit ett jättestort problem för
oss som vi arbetar hårt med.
Konsekvensen av detta innebär
att akuta nödlösningar idag måste tas till, varav tillfällig placering
av vuxna män i vinterbonade
husvagnar är en. Inga barnfamiljer behöver bo i husvagn, säger
kommunstyrelsens ordförande
Christian Sonesson.
– Men vi ser helt enkelt inga
andra lösningar i dagsläget. Vi
har inga tomma lokaler som
kan fungera som bostäder, inga
stugbyar, vandrarhem eller hotell
i vår kommun.
– Vuxna människor klarar av att
bo en studentkorridor tillsammans eller göra militärtjänstgöring tillsammans. Inom vissa
yrkeskategorier lever man under
veckorna hemifrån tillsammans
med arbetskamrater och bor i
husvagnar eller baracker. Självfallet är det inte optimalt och det
var inte på detta sätt vi arbetade
med lösningar innan MigraAnsvarig utgivare

Cecilia Jansson,
T.f. kommundirektör
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tionsverket valde att börja anvisa
människor direkt till rådhuset.
– Men vi anser också att lösningen är rationell och ganska
billig jämfört med att till exempel
uppföra boendemoduler som är
väldigt dyrt och en mer permanent struktur. Inte heller att köpa
in bostadsrätter eller hus är ett
alternativ eftersom det är djupt
orättvist och dessutom riskerar
att driva upp marknadspriserna
och därmed drabba övriga medborgare. Vi måste vara försiktiga
med både våra skattemedel och
med medborgarnas pengar, säger
Christian Sonesson.
Frågor till kommunstyrelsens
ordförande
Varför köper ni inte bostadsrätter eller villor för att lösa
boendeproblematiken?
– För att det skulle vara orättvist
mot alla andra på bostadsmarknaden. Det riskerar kommuninvånarnas pengar och det driver upp
priserna. Vi köper ju inte bostadsrätter till någon annan heller
och jag kommer aldrig att medverka till det, även om jag vet att
andra partier har en annan syn.
Är husvagnsboende en bra
lösning?
– När staten hastigt ändrar sig
och skickar nyanlända i snabbare
takt än vad vi kan ordna bostäder
i, så var det den akuta lösning
som stod till buds. Lösningen är
billigare än modulbostäder, vandrarhem eller likande. De som bor
i husvagnarna har dessutom ett
eget ansvar att bli självförsörjande inom två år och är såklart inte
tvingade att stanna i husvagnarna
om de får möjlighet att själva
ordna ett bättre boende.
Vilka krav tycker du att man
ska ställa på nyanlända?
– Det viktigaste för en bra integration är att ställa krav på arbete
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och egen försörjning. Utan ett
jobb blir det inte någon bra integration. Men det handlar också om
att lära sig det svenska språket
och att förstå och följa de regler
och normer som gäller i Sverige.
Det finns ett stort egenansvar att
komma in i det svenska samhället.

”

– Det är väldigt viktigt
för oss i Staffanstorps
kommun att vi har en bra
och väl fungerande integration. Vi gör verkligen så
mycket vi kan för att ta
hand om våra nyanlända
medborgare och vi utför ett
professionellt och omfattande integrationsarbete.
Många goda krafter i samhället samverkar med kommunen på olika sätt, säger
kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson.
På vilket sätt kan kommunen
bidra till god integration?
– Framförallt genom att vara
tydliga med vilka förväntningar
vi har. Vuxna har ett ansvar att
försörja sig själva och för barn
gäller skolplikt. Vi satsar mycket
på att barn som kommit hit från
olika länder och som pratar olika
språk snabbt kommer in i skolan
och lär sig svenska. Vi ombesörjer också SFI-utbildning för
vuxna och samhällsorientering.
Vad behöver förändras för att
kommunernas situation ska
bli bättre?
– För det första krävs en inbromsning av utflyttningen till
kommunerna. Det är bättre att de
nyanlända bor kvar på asylboendena än att Migrationsverket
skickar personer till kommuner
utan bostäder. Det borde också
införas skärpta bidragsregler och
tydligare krav på självförsörjning.
Distribution

Delas ut till alla hushåll av
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Många bidrar i integrationsarbetet
Tack vare en bra arbetsmarknad och frivilliga krafter bland både företagare,
privatpersoner och inom
föreningslivet har många
nyanlända fått en god start i
Staffanstorps kommun.

– Flera av de nyanlända inom
kommunen har redan kommit
långt i sin integrering, berättar
integrationssamordnare Emma
Jörgensen.
– Flera har praktikplats eller är
på väg in i praktikplatser. En
kvinna studerar redan till undersköterska efter bara ett år i
Staffanstorps kommun, vilket är
ett strålande resultat på så kort
tid, det är vi jätteglada för.
Emma är nyanställd inom kommunen sedan ett par månader
och går in som vikarie för integrationssamordnaren Tyler
Gniewotta som efter två år i
kommunen går vidare till ett nytt
arbete på Rädda barnen.
När han summerar sin tid i
Staffanstorps kommun låter han
ganska nöjd, bortsett från svårigheterna att hitta boendelösningar.
– Vi gör hela tiden mycket
insatser och det händer väldigt
mycket positivt kring våra nya
medborgare, säger han. Jag är
övertygad om att kommunen
är på väg att lyckas väl med sitt
integreringsarbete.
Trivs och vill börja jobba
– De nyanlända verkar trivas. Inga
av de familjer som anvisats till
Staffanstorps kommun har hittills
velat flytta härifrån. Speciellt familjerna vill gärna stanna kvar. De
bor hellre lite trängre här, men i
ett lugnt och tryggt samhälle med
bra skolor, ett starkt föreningsliv
och nära till Lund och Malmö,
alltså av samma skäl som de flesta
andra som flyttar hit eller bor här.
Kommunens integrationssamordnare och arbetsmarknadshandläggare bemöter varje
nyanländ på individuell nivå, alla
får en personligt anpassad planering över hur de ska kunna hitta
en väg in i det nya samhället och
ta sig in på arbetsmarknaden.
– Vi gör snabbt en liten kartläggning av varje person redan innan
de har språket, så att vi direkt kan
börja tänka framåt för varje indi-

vid. Det första vi gör är att ställa en
öppen fråga: Vad vill du göra?
Svaret är alltid: ”Jag vill börja jobba
så fort som möjligt.” Det är språket
som är kruxet men så fort de har
språket brukar det lösa sig med
jobbet, för viljan brukar alltid
finnas.
Bra samarbeten
– Det som är så bra med Staffanstorp är att vi har en stark arbetsmarknad och flera arbetsgivare
som erbjuder praktikplatser. Vi har
ett nära samarbete mellan integrationssamordnarna och arbetsmarknadshandläggarna, säger Emma
Jörgensen. Målet är att de nyanlända ska vara i arbete eller studier
inom de två år som de uppbär
etableringsersättning från staten.
– Vi har ett bra samarbete med
föreningslivet där ett 20-tal svarat på våra mejl och visat intresse
för att delta i integrationsarbetet på olika sätt. Ett par klubbar
har redan arrangerat aktiviteter,
Bowlingklubben har arrangerat
bowlingkvällar och Staffanstorps
cykelklubb har stått för cykelutbildning för kvinnor. Vi märkte att
många män kunde cykla, men inte
så många kvinnor. Det är en jättebra kunskap med tanke på att i
framtiden kunna cykla till exempel
till jobbet.
Språk & samhällsorientering
Alla erbjuds språkutbildning (SFI)
och i den obligatoriska
etableringsplanen ingår samhällsorientering där man får lära sig om
Sverige på sitt eget modersmål för
att snabbt efter ankomsten kunna
tillgodogöra sig hur det fungerar i
Sverige, med lagar, skola, sjukvård,
högtider, etc.
Två språkkaféer drivs genom
frivilliga krafter. Ett av Hjärups
byalag i Hjärup varannan söndag dit alla är välkomna och ett
på Staffanstorps bibliotek varje
torsdag i samarbete mellan biblioteket, Rädda barnen, Röda koret,
S:t Staffans församling och Lions
Vikingen.
– De är alltid i princip fullsatta.
Det är fantastiskt att det finns
språkkaféer på båda orterna, säger
Emma Jörgensen. Språkkaféet
handlar om att träna sig på svenska språket och är inte bara till för
nyanlända utan för alla invånare

som behöver träna svenska, vi
har även deltagare från olika
länder i Europa.
S:t Staffans församling arrangerar ett rådtorg en gång i veckan
tillsammans med Lions Vikingen,
Rädda barnen och Röda korset.
– Dit kan man gå varje vecka
och träffas, fika och umgås och
få vägledning i olika ärenden.
Man kanske fått ett brev eller
ett dokument man inte förstår.

miljen kvar i annat land, har man
fram tills nu lyckats hitta boendelösningar för, bland annat som
inneboende hos privatpersoner.
StaffanstorpsAktuellt har tidigare
berättat om en ung flicka från
Eritrea som fått ett bra boende
som inneboende i en lägenhet
mitt i centrum.

Välkomnar tips
– Ända tills nyligen har vi lyckats
hitta boendelösningar, men nu
Bli vänfamilj/-person
känns det svårt. Vi måste hitta
StaffanstorpsAktuellt har tidifler bostäder och är tacksamma
gare skrivit om kommunens
för alla tips och goda idéer som
ansträngningar att hitta vänfaallmänheten kan ge oss. Om
miljer och vänpersoner och har någon vill hjälpa till eller har en
i ett reportage berättat om hur
bra idé, tveka inte att kontakta
trevligt en nyanländ syrisk familj Karin Magnusson eller mig, säger
och en svensk hjärupsfamilj har Emma Jörgensen.
det när de då och då äter sön– Och det gäller inte bara boende
dagsmiddag tillsammans.
utan även andra tips och goda
– Alla som hittills velat få en
idéer kring hur vi kan förbättra
vänfamilj har fått det. Men nu
integrationsarbetet, kanske hitta
behöver vi fler och just nu har
nya mötesplatser. I en kommun
vi ett särskilt behov av vänhar det till exempel ordnats
personer som vill bli vän och
matlagningskvällar där man möts
kontakt in i samhället med de
och lagar mat från olika kulturer
nyanlända ensamma vuxna män tillsammans, den typen av aktisom också behöver få kontakter viteter betyder jättemycket för
och möten för en bra integraintegrationen, säger Emma.
tion, säger Emma.
Vill du också bidra till integrationsarbetet i Staffanstorps kommun, kontakta våra integrationsBostäder det svåra
Den stora problematiken är att handläggare:
hitta lämpliga bostäder. Barnfa- Karin Magnusson: 046-2871762,
miljerna har man hittills lyckats karin.magnusson@staffanstorp.se
placera på tillfredsställande sätt eller
Emma Jörgensen: 046 -151160
och även för många av de enemma.jorgensen@staffanstorp.se
samstående, ofta män med fa-

Kommuntilldelning, nyanlända
Sveriges regering har
beslutat att samtliga
landets 290 kommuner
måste ta emot ett bestämt antal
flyktingar för uppnå en ”jämnare och rättvisare fördelning
över landet”.
Sedan beslutet togs har Migrationsverket fördelat 21 702
nyanlända år 2016 och 23 600
år 2017 till de svenska kommunerna.
Skåne har ålagts att ta emot
2 766 nyanlända för år 2016 och
2 793 nyanlända för år 2017.
Siffrorna för 2018 är ännu inte
offentliggjorda, men prognosen

förefaller något lägre.
Staffanstorp har av dessa tilldelats 99 nyanlända för 2016 och
97 nyanlända för 2017, alltså totalt 196 personer, inkluderat både
ensamstående och familjer.
Tilldelningsantalet går inte att
överklaga, utan ”ska ske efter
proportionalitetsprincipen, det
vill säga att hänsyn tas till bland
annat situationen på arbetsmarknaden, befolkningens storlek och
hur många nyanlända personer
som redan bor i kommunen.”
(Migrationsverkets formulering.)
På staffanstorp.se kan du läsa
mer!
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Kungörelser
Allmänheten hälsas välkommen att närvara vid kommunfullmäktiges sammanträde
som kommer att hållas i Sankt
Staffans församlingshem i
Staffanstorp, måndag 30
oktober 2017 kl. 9.

Under sammanträdet kommer bland annat budget 2018
för Staffanstorps kommun
inklusive kommunalskatt att
behandlas.
Fullständig föredragningslista finns på kommunens
anslagstavla och webbplats
staffanstorp.se. Handlingar till
sammanträdet kan hämtas på
medborgarkontoret i Rådhuset.
Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträde direkt via
webben på staffanstorp.se eller
se det i efterhand.
Yvonne Nilsson (C)
Ordförande

Lämna trädgårdsavfall i Hjärup

Lördag 21 oktober finns det
åter möjlighet att lämna trädgårdsavfall i Hjärup.
Containrar ställs upp på
parkeringen i hörnet
Slättvägen-Fäladsvägen
där det finns möjlighet
att kasta trädgårdsavfall.
Platsen är bemannad under
öppettiden kl. 9-15.

Höstlovskul i Staffanstorps kommun
Biblioteken i Staffanstorps
kommun
Aktiviteterna är gratis! Begränsat
antal platser till vissa aktiviteter.
Hela höstlovsveckan
Spåra bibliotekspöket
Bibliotekspöket har lämnat spår
på bibliotekets barnavdelning...
Hittar du spåren får du ett pris!
Alla åldrar.
Hjärups bibliotek.
Måndag 30/10
Pärlplattemåndag kl. 10-19
Varje måndag kan du pärla med
pärlplattor på biblioteket. Hjälp
oss klä in hela vår pelare i biblioteket med pärlplattor! Alla som
gör en pärlplatta till biblioteket
tävlar om biobiljetter i slutet på
året. Alla åldrar.
Hjärups bibliotek.
Måndag 30/10 kl. 10-12 och
tisdag 31/10 kl. 13-15
Pärla ditt eget bokmärke och
mycket mer!
Staffantorps bibliotek.
Tisdag 31/10
Spökhistorier för dig som inte
är lättskrämd kl. 19
Begränsat antal platser, hämta
gratisbiljett fr.o.m. 16/10. Stanna
kvar i det stängda och mörka
biblioteket på kvällen och lyssna
på kusliga historier... Det blir mys
och mycket rys! Från 7 år.
Staffantorps bibliotek.
Onsdag 1/11
Otäcka kryp! Malmö terrarium visar sina djur kl. 11
Begränsat antal platser, hämta
gratisbiljett fr.o.m. 16/10.
Staffantorps bibliotek.

Halloweenpyssel kl. 13-17
Alla åldrar.
Hjärups bibliotek.
Torsdag 2/11
Film och popcorn kl. 10 (från
3 år) och kl. 13 (från 7 år)
Spåra bibliotekspöket - hela
höstlovsveckan. Bibliotekspöket
har lämnat spår på bibliotekets
barnavdelning! Hittar du spåren
får du ett pris!
Hjärups bibliotek.
Mysryslig film kl. 15
Fråga på biblioteket vilken film
som visas. Från 7 år.
Staffantorps bibliotek.
Ung i Staffanstorp
Fredag 27/10
Öppet i Bråhögshallen
Kl. 18-23 för åk 6-18 år. Pingis,
fika, fotboll, badminton med
mera.
Lördag 28/10
Nattabad, Bråhögsbadet kl.
19-22.30
Gratis. Åk 6-18 år.
Måndag 30/10
Pärlplattebonanza kl. 10-19
Forum Hjärup.
Halloweenpyssel kl. 12-17
Skåningen. Åk 4-6.
Filmskapar/Youtube-workshop kl. 13-16
Skåningen. Åk 4 och uppåt.
		
Tisdag 31/10
Öppet på Skåningen
Kl. 14-17 för åk 4-6.
Kl. 17-22 för åk 6-18 år.
Staffanstorpsmästerskap Fifaslutspel kl. 17-21
Åk 6-18 år.

Onsdag 1/11 till torsdag 2/11
LAN kl. 12-12
Föranmälan krävs senast 27/10.
Åk 6 och uppåt. Kostnad: 30
kronor. Hjärupslundsskolans
matsal.
			
Torsdag 2/11
Halloweenbakning kl. 12-19
Alla åldrar. Uppåkraskolan.
Öppet Skåningen kl. 14-17
Åk 4-6.
Spökkväll: film och överraskningar kl. 17-22
Åk 6-18 år.
Fredag 3/11
Halloweenspökrunda i Sockerbruksparken kl. 18-23
Traditionsenlig tipsrunda med
spöktema för alla kommunens
invånare! Mindre barn i målsmans sällskap. Kan upplevas som
otäckt. Samling och start från tälten på gräsmattan mellan Sockerbruksparken och järnvägen. Här
finns fika/varm dryck att köpa.
Välkomna!
Bråhögsbadets öppettider
Morgonsim tisdag-fredag
kl. 6.30-8.
Tisdag 31 oktober, kl. 9-20.30
Onsdag 1 november, kl. 9-20
Torsdag 2 november, kl. 9-16.30
samt 19-20.30 för vuxna
Fredag 3 november, kl. 9-19
Lördag 4 november, Alla helgons
dag, stängt
Söndag 5 november, kl. 10.3015.30

Ny kommundirektör
Den 9 oktober 2017 fattade
kommunstyrelsens arbetsutskott beslut om att anställa
Per Almström som ny kommundirektör i Staffanstorps
kommun.

Per Almström är 52 år och arbetar idag som kommundirektör i
Salem. Han har stor erfarenhet

från ledande positioner inom
offentlig förvaltning, bland annat
som kommundirektör i Perstorp
och som chefsjurist på Länsstyrelsen i Skåne.
– Jag är väldigt glad att kunna
anställa Per som ny kommundirektör. Per har många kvaliteter, såväl på djupet som i sin
bredd och en lång erfarenhet

från olika kommuner och myndigheter. En mycket stark rekrytering! säger Christian Sonesson
(M), kommunstyrelsens ordförande.
– Staffanstorp är en välfungerande kommun med väldigt
många fördelar, jag ser verkligen
fram emot att tillsammans med
förtroendevalda och tjänstemän

få fortsätta driva utvecklingen
framåt. Jag känner extra mycket
för det här uppdraget eftersom
jag själv är uppvuxen i Staffanstorp, säger Per Almström.
Per Almström kommer att tillträda sin tjänst i januari 2018.

staffanstorp.se

Musikkårens nye dirigent söker fler musiker
Den 26 november kl. 16 ger
Staffanstorps musikkår sin
höstkonsert i konsthallen.
Bakom taktpinnen står den
nye dirigenten Christopher
Fossto som genomför sin andra konsert med musikkåren.

– Mitt mål är att utveckla orkestern och dess repertoar ytterligare och etablera oss som Staffanstorps egen stadsorkester. Vi vill
gärna synas ännu mera och gärna
spela mera. Vi ställer upp överallt
där vi kan bidra till att förhöja
stämningen!
Christopher Fossto, född och
delvis uppvuxen i Staffanstorp,
har tillträtt som ny dirigent för
Staffanstorps musikkår nu i höst.
– Detta är ett hjärteprojekt för
mig, ett sätt att ge tillbaka allt
som musikkåren betytt för mig
i form av inspiration och musikglädje i mitt liv. Jag har följt
musikkåren sedan barnsben men
aldrig varit med i kåren tidigare.
Jag gick musikskola redan när jag
var sju och har sett musikkårens
konserter under hela livet och
marscherat med dem vid sidan av
när jag var liten.
– Orkestern håller en hög nivå
och består av 25 mycket kompetenta musiker. Här finns flera
musikaliska guldkorn och vissa
är rena lokala musiklegender som
varit med ända sedan starten
1962.
– Men orkestern behöver förstärkning, berättar Christopher.
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Sammanträden
Okt-nov 2017
Nedanstående dagar fattar
politikerna i Staffanstorps
kommun beslut

Kommunfullmäktige
30 oktober kl. 9
Kommunfullmäktige är
öppet för allmänheten.
På staffanstorp.se kan du följa
sammanträdet direkt eller när
det passar dig.

Christopher Fossto, dirigent och ny ledare för Staffanstorps musikkår.

Vi letar efter fler musiker, alla
former av blåsmusikanter och
även slagverkare som vill delta
i en orkesterverksamhet av vår
form.
Filmmusik på höstkonserten
Staffanstorps musikkår är en
amatörorkester som drivs som
ideell förening. Dess nye ledare
är lokalt mest känd som gitarrlärare på musikskolan i Staffanstorp och som klassisk gitarrist av
rang.
Men 30-årigen Christopher har
stor bredd på sin musikaliska
lyra.
Han är utbildad orkesterdirigent
på avancerad nivå vid Musikhögskolan i Malmö och har
som gästdirigent lett flera större
orkestrar, däribland Malmö
underhållningsorkester, Malmö

sinfonietta, Lunds nya kammarorkester och både Lunds och
Malmös akademiska orkestrar.
Han är även frilansmusiker och
gitarrist inom genrer som pop,
rock och visa och spelar utöver
klassisk gitarr även elgitarr och
”lite bas och trummor”.
Hans förebilder som dirigenter är
britten Simon Rattle vid Berlinerfilharmonikerna samt Esa Pekka
Salonen.
Vid höstkonserten den 26 november blir det filmtema med
bland annat musik ur James
Bond och Starwarsfilmerna, avslöjar den nye dirigenten.
– Vi kommer troligen även att
bjuda på någon form av rekvisitaöverraskning, säger han leende:
Vi får se om Darth Vader dyker
upp...

Socialnämnden
25 oktober kl. 18
Tekniska nämnden
26 oktober kl. 18
Kultur- & fritidsnämnden
31 oktober kl. 18
Kommunstyrelsen
6 november kl. 18
Barn- & utbildningsnämnden
7 november kl. 18
Socialnämnden
8 november kl. 18
Miljö- & samhällsbyggnadsnämnden
8 november kl. 18

Hur vill du bo när du blir senior?
Vid två tillfällen bjuds alla
intresserade in till två dialogmöten om hur framtidens
seniorer kan tänkas vilja bo.

Det är socialnämnden som står
för inbjudan och mötena sker i
form av två dialogkaféer.
– Vi vill samla alla kommuninvånare som är intresserade av de
här frågorna och har synpunkter
på vilka boendealternativ det bör
finnas för seniorer att välja mellan när man inte längre kan eller
vill bo kvar hemma.

– Alla är välkomna som tycker
detta är en intressant fråga. Men
vi riktar oss främst till personer
som är 55+, säger kvalitetsutvecklare Mikaela Troberg på
Staffanstorps kommun.

sitt seniorboende, det kan handla
om allt från närhet och service
till boendeform.
Fyra frågeställningar har redan
formulerats:
• Om du ska lämna ditt nuvarande boende och flytta någon
annanstans – vad önskar du då?
Underlag för beslutsfattande
• Vad gör ett boende så pass
Resultaten av samtalen ska utattraktivt att du skulle vilja
mynna i ett dokument som blir
flytta dit?
möjligt underlag för beslutsfattande kring framtida boenden för • Vill du bo själv eller tillsammans med andra?
seniorer.
• Vilken typ av service vill du ha
– Vi vill gärna få in synpunkter
nära dig?
kring alla delar av hur man vill ha

Mötestider och föranmälan
Torsdag 9 november kl. 13.3015.30 på Pilegården, Staffanstorp.
Tisdag 14 november kl. 14-16 på
Bykrogen, Klöverlyckan, Centrumstigen 4 i Hjärup.
– Vi vill gärna att man föranmäler sig. Om vi vet hur många
som kommer blir det lättare att
bedöma hur många vi behöver
vara från kommunens sida säger
Mikaela Troberg.
Anmäl dig till mikaela.troberg@
staffanstorp.se eller 046-25 14 68.

6

Nummer 5, 2017

Sockerstan – ett unikt projekt
Susanna Falck arbetar som
planarkitekt på stadsbyggnadskontoret på Staffanstorps kommun och är en av
stadsplanerarna bakom nya
Sockerstans gestaltning.

– Det här är ett unikt projekt,
säger planarkitekt Susanna Falck
på Staffanstorps kommun.
– Det är verkligen inspirerande
att jobba med ett gammalt industriområde här i Staffanstorp där
man sätter värde på den historia
som finns och har valt att sträva
efter att omvandla den befintliga
bebyggelsen till något nytt.
– Det går att göra massor med
de gamla lokalerna. Flera av
byggnaderna håller hög kvalitet
och kan nu få nytt liv och bli en
tillgång för kommuninvånarna i
det här karaktärsfyllda området.
Mycket på gång
Susanna Falck, som är född i
Malmö men uppvuxen i Leksand, började arbeta på Staffanstorps kommun för ungefär ett år
sedan. Hon kom då direkt från

Susanna Falck, planarkitekt vid Staffanstorps kommun.

den femåriga utbildningen till
planarkitekt vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH.
– Jag har alltid tyckt att det är
väldigt intressant med platser och
stadsplanering, hur städer är uppbyggda och hur de kan utvecklas
samt hur såväl ekonomiska som
sociala och ekologiska hållbarhetsaspekter vägs in. När jag började sätta mig in i Staffanstorps

kommuns stadsplanering insåg
jag att här i kommunen finns det
mesta och att det är mycket på
gång hela tiden.

exempel på hur bebyggelsen
kan placeras och utformas. Den
uppgiften passar henne som
hand i handske. Före arkitektutbildningen ägnade hon sig
mycket åt teckning och måleri
och gick både konstskola och
konsthögskola. Nu har datorn
blivit skaparverktyg istället för
penna och pensel.
– Jag är väldigt intresserad av
gestaltning och det ingår mycket
gestaltning i arbetet som arkitekt, man ritar och skissar väldigt
mycket i mitt jobb.
– Det är en sådan bredd i arbetsuppgifterna här och det tycker
jag är väldigt kul, ingen dag är
den andra lik, säger hon.

Stor bredd
Det är Susanna som vid datorn
skapat de aktuella visionsbilderna
som utgår ifrån hur Staffanstorps
kommun vill att Sockerstan ska
utformas. Illustrationerna visar

Spaden i jorden för Villa Vikhem
Foto: Henrik Lethin

– Nu är vi igång. Vi går framtiden till mötes genom att
satsa på kvalitet, säger
Christian Sonesson (M),
kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorp.

Torsdagen den 5 oktober togs
det första spadtaget till Villa
Vikhem. Boendet blir det första
för äldre i Staffanstorp att konkurrera med kvalitet enligt LOV,
lagen om valfrihet.
– Vi rustar oss såväl inför det nu
rådande behovet men också för
framtidens behov. Även äldre ska
ha rätten att göra val i sin vardag,
utifrån just sina behov och till
skillnad mot tidigare upphandlingar så konkurrerar aktörerna i
LOV-systemet inte genom priset, utan genom att erbjuda bäst
kvalitet.
– Jag övertygad om att Villa Vikhem blir en riktigt bra verksamhet
med trivsamhet och hög kvalitet,
säger Christian Sonesson.

På plats vid det första spadtaget för Villa Vikhem var Anders Andersson, koncernchef för byggentreprenören Thages, Fredrik Gren, VD för Vardaga, Fredrik Alvarsson från Hemsö, samt kommunstyrelseordförande i Staffanstorps kommun Christian Sonesson (M).

Boendet kommer att ha 54 platser och inflyttningen beräknas
ske under våren 2019. Hemsö
blir hyresvärd åt Vardaga som
kommer att driva boendet.
– Sedan valet 2014 har alliansen

i Staffanstorp utrett, beslutat och
detaljplanerat för nya äldreboenden med rätt för alla äldre att
själv välja boende den dag man
är i behov av detta.
– Fyra nya äldreboenden börjar

nu byggas runt om i kommunen. Staffanstorps kommun är
idag den kommun i landet som
bygger flest äldreboenden per
capita. Kvalitet och långsiktighet
är ledstjärnorna, säger Christian
Sonesson.
Fakta: Detta är LOV
Genom LOV, lag om valfrihetssystem, har den enskilde
rätt att själv välja vilken leverantör
som ska utföra tjänsten.
LOV reglerar vad som gäller för
kommuner eller andra myndigheter
som konkurrensprövar verksamheter
genom att överlåta valet av utförare
av stöd eller vård- och omsorgstjänster till brukaren eller patienten.
Förutsättningen är att den upphandlande myndigheten/kommunen godkänt och tecknat kontrakt med leverantören, behandlar alla leverantörer
likvärdigt och icke-diskriminerande
samt tillämpar principerna om öppenhet, ömsesidigt erkännande och
proportionalitet. (SFS nr: 2008:962.)
Källa: skl.se samt riksdagen.se.

staffanstorp.se

Sockerstan – äntligen på gång!
Äntligen börjar Sockerstan
växa fram. Först ut att byggas
är det nya vårdboendet med
utsikt både mot Sockerbruksparken och den gamla möllan. Byggstart troligen redan
i höst.

I vintras tog stadsbyggnadsförvaltningen fram ett gestaltningsprogram som godkändes av
kommunstyrelsen i somras.
– Där anger vi riktningen för
hur vi vill att det nya området
ska utformas, säger planarkitekt
Susanna Falck.
– Den röda tråden i Sockerstan
är rött tegel eftersom det är ett
återkommande material i den
befintliga bebyggelsen. Vi ska
i möjligaste mån försöka återvinna det gamla teglet från de
byggnader som rivs. Det kan
användas till detaljer på allmänna
platser, murar, utsmyckning och
liknande. Det finns även gatsten i
området som vi ska återanvända.

Inspirationsillustration: Susanna Falck

Kontoret omvandlat till bostäder i väst och med Dalbyvägen i förgrunden.

Uppförandet av Sockerstans vårdboende inleds i höst av exploatören Odalen Fastigheter.
– Troligen sker byggstart inom
två månader, så fort länsstyrelsen
godkänt att marksaneringen är
klar och så snart bygglovet därefter godkänts. Det ska bli 72
boendeplatser i fyra våningar
med en indragen femte våning
med takterrass och utsikt mot
Sockerbruksparken. Det blir ett
grönt tak med växter vilket är
väldigt bra för dagvattenhanteringen samt växthus för de
boende.

7

Aktiva fasader, radhus och
hus i park
Byggnaderna i Sockerstan ska
byggas med aktiva öppna fasader
mot gatorna och lugna gröna
gårdsmiljöer och i varierad utformning med olika uttryck och
höjder och en mångfald av material. Det röda teglet varvas med
andra material och även inslag av
gröna väggar och tak.
Längs gatorna skapas små indragna platser med trädplanteringar
för att tillföra mer grönska.
I området norr om Sockerbruksparken planeras radhus i högst
tre våningar som en övergång
mellan Sockerstan och de radhus- och villaområden som redan
finns här.
Öster om Sockerbruksparken
planeras några karaktärsfullt
utformade punkthus som landmärken. Husen varierar i höjd,
från sex till tolv våningar för att
skapa dynamik och alldeles intill
bevaras Kamrersvillan som får
ett nytt sammanhang och påminner om sockerbrukets glansdagar
och historia.

samråd under våren och därefter
granskning och antagande någon
gång under 2019, säger Susanna.
I etapp 1 ingår Sockertorget,
Sockerstans fintorg och Amaranten, en urban park som tar vara
på Sockerbrukets historia. Andra
platser som ingår i framtida etapper är Stationsplatsen vid järnvägen för framtida superbuss eller
spårbunden trafik och Strösselplatsen som blir övergång mellan
kvartersstaden och punkthusen
Både nytt och gammalt
invid Sockerbruksparken.
– Det ska bli ett väldigt varierat
– Sockertorget som blir stadsdeområde, där kärnan är en tät
lens viktigaste mötesplats ligger
kvartersstad men även med radvid Betladan och Dalbyvägen, ett Planerna inleddes 2009
hus och hus i park som knyter
”Kontoret”
torg med sirliga träd i grupp som
ihop Sockerbruksparken i väster Nästa steg är detaljplanen Socker- skapar rumslighet, säger Susanna Planerna på att skapa en ny
stadsdel i det gamla sockerbruksmed Sockerbrukskullarna i den
stan Kontoret som innefattar ett Falck. Här ser vi också gärna en
området har funnits sedan komöstra delen.
kvarter med den röda tegelbygg- transparant glasbyggnad med nå- munen köpte området 2009. En
Av den nuvarande bebyggelsen
gon slags serviceverksamhet som vision för den nya stadsdelen
naden som tidigare har använts
kommer en del att bevaras och
kan ”spilla” ut över torget.
som kontor, alldeles öster om
togs fram och i samband med
en del att tas bort.
Anläggandet av Sockerstans padagens entré till området från
detta bjöds allmänheten även in
– Vi ser gärna att man bevarar
radgata, Sockerallén från Dalby- till en namntävling. Vinnande
Dalbyvägen.
och omvandlar den befintliga
– Den gamla kontorsbyggnaden vägen upp genom Sockerstan
förslag blev ”Sockerstan”.
bebyggelsen vad gäller Fabriken, ska omvandlas till bostäder av
förbi Sockerbruksparken ingår
Betladan och Sågtandshusen i
Darjac Fastigheter. Kontoret blir också i den första etappen.
Inspirationsillustration: Susanna Falck
den första etappen, säger Susanna ett kvarter med ny bostadsbebygFalck. Men vi är inte säkra på
gelse och möjlighet till någon
byggnadernas framtid ännu. Vi
form av verksamhet. Planerna
behöver hitta exploatörer som vill har varit på samråd och ska vita sig an de gamla byggnaderna.
dare till granskning. Antagandet
Området är uppdelat i ett antal
sker under 2018.
olika etapper och kommer att
erbjudas flera olika exploatörer.
Totalt 1 200 bostäder
– Vi vill gärna se en stor blandSockerstan kommer, när den är
ning och variation. Vi har valt att
färdigbyggd, att bestå av 1 200
dela in området och även kvarbostäder, allt från radhus till
teren i flera delar för att få olika
kvartersbebyggelse och även hus
byggnadstyper, olika material och
i park i området mellan Sockerformer, så att det upplevs som
bruksparken och Sockerbruksspännande och inte enformigt.
kullen – ett projekt i etapp 3
längre fram i tiden.
Vårdboendet
Etapp 1 är den mest omfattande
Detaljplanen för det första bygdelen av utbyggnaden. Här ingår
get har redan vunnit laga kraft.
hela det centrala fabriksområdet.
Just nu avslutas saneringsarbetet. – Vi räknar preliminärt med
Sågtandshusens tak i förgrunden och Sockerbruksparken i bakgrunden.
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Evenemang
Kulturkalendern
Oktober-november 2017
Adrian Malmgren: Wicked Hero;
inkludering i vardag och berättande

Lördag 21 oktober kl. 11
Föreläsning med serietecknaren och transaktivisten som ställer ut i konsthallen.
Konsthallen.

Arr: Kultur & fritid i samarbete med Bästa Biennalen.

Qi Gong
Söndag 22 oktober kl. 10-11 (även
29/10, 5/11, 12/11)
Gong med Qi Gonginstruktörer. Kläder
efter väder och något att sitta på.
Balders Hage i Staffanstorp
Arr. Inner Wheels IWänskap.

Trivseleftermiddag i Esarp
Söndagen den 22 oktober kl. 14
Folkskolan fyller i år 175 år. Samling vid
Åstradsgården för samåkning. Åker du
själv till Esarp börjar det 14.30.
Kulturforum i Esarp.
Arr. Staffanstorps Hembygdsförening.

Predikaren å jag
Söndagen den 22 oktober kl. 16
Sång och musik, underfundigheter och
humor för både unga och vuxna, om hur vi
tillbringar vår blixtvisit på jorden. Biljett via
Tickster eller teaterföreningens biljettombud.
S:t Staffans församlingsgård.
Arr: Staffanstorps Teaterförening i samarbete med
Svenska kyrkan.

Ambjörn Hardenstedt: Havsfiske

Måndag 23 oktober kl. 14
Föredrag om spännande havsfiske i Norge.
Trivselpunkten, Pilegården.
Arr. Staffanstorp-Stanstorp Rotaryklubb.

Lena Bruzæus: På tigersafari i
Indien

Måndag 23 oktober kl. 19
Hörsalen på Staffanstorps bibliotek.
Arr: Staffanstorps Naturskyddsförening.

Storband i konsthallen

Tisdagen 24 oktober kl. 19
Storbandssamarbete mellan SMS (Staffanstorps musikskolas storband) och Malmö
Latins storband.
Konsthallen.
Arr: Musikskolan.

Filmklubben för vuxna

Onsdag 25 oktober kl. 17
Fråga på biblioteket vilken film som visas.
Staffanstorps bibliotek.
Arr: Biblioteken i Staffanstorps kommun, SPF Club
230 & PRO.

Ekonomiska klubben: Aktiekafé

Torsdag 26 oktober kl. 15
Uppkoppling mot Hitta kursvinnare, DI:s
och SHB:s webbsidor.
Trivselpunkten i Staffanstorp.
Arr. Sune Cederpil, Aktiespararna.

Författarkväll: Joakim Palmkvist
Torsdag 26 oktober kl. 19
Joakim Palmkvist är författare och krimi-

nalreporter på Sydsvenska Dagbladet, med
erfarenhet av att granska och bevaka grov
kriminalitet. Tidigare i år utkom han med
boken Hur man löser ett spaningsmord – Therese
Tangs berättelse. Entré 70 kronor. Biljettsläpp
7/10 på Staffanstorps bibliotek.
Staffanstorps bibliotek.

Arr: Staffanstorps bibliotek.

Mässa för stora och små
Söndag 12 november kl. 11
Nevishögs kyrka.
Arr: Svenska kyrkan.

Mässa hos EFS
Söndag 12 november kl. 18
Betaniavägen 9.
Arr: Svenska kyrkan.

Dovhjortsbröl på Risen
Lördag 28 oktober kl. 6.50
Höstvandring i Risens naturreservat. Buss
mot Genarp lämnar Staffanstorp (Storgatan) kl. 06.59. Buss tillbaka kl. 11.25.

Arr: Naturskyddsföreningarna i Staffanstorp & Lund.

Pågacupen
Lördag 28 - söndag 29 oktober kl. 8-18
Över 80 lag kommer till Staffanstorp, från
hela Skåne, Blekinge, Halland och Köpenhamnsområdet. På lördagen spelar P12 och
P14, och på söndagen spelar P11 och P13.
Staffansvallen.
Arr: Staffanstorp United.

Mässa och gospel

Söndag 29 oktober kl. 18
Wings of Joy uppträder.
Kyrkheddinge kyrka.
Arr: Svenska kyrkan.

Staffanssträngar och manskören
Tisdag 31 oktober kl.14
Musikunderhållning med Staffanssträngar
och manskören.
Trivselpunkten, Pilegården.
Arr: Trivselpunkten, Pilegården.

Popupbio
Onsdag 8 november kl. 17
Prövningen i regi av Cristian Mungio.
Hjärups bibliotek.
Arr. Hjärups bibliotek.

Filmklubben för vuxna

Onsdag 8 november kl. 17
Fråga på biblioteket vilken film som visas.
Staffanstorps bibliotek.
Arr: Biblioteken i Staffanstorps kommun, SPF Club
230 & PR.

Bussresa till Spelman på taket
Den 8 november kl. 17.45
Bussresa till Malmö Opera. Biljettbokning
på 046-25 47 66. Bussen avgår kl.17.45 från
gamla järnvägsstationen.
Arr: Staffanstorps teaterförening.

Ekonomiska klubben: Aktiekafé
Torsdag 9 november kl. 15
Uppkoppling mot Hitta kursvinnare, DI:s
och SHB:s webbsidor.
Trivselpunkten, Pilegården.
Arr. Sune Cederpil, Aktiespararna.

Staffanstorps judogames
Lördag 11 - söndag 12 november
Staffanstorps judogames är Sveriges största
judotävling med över 700 tävlande från
Sverige, Danmark, Tyskland, Holland och
Italien. Tävlingarna pågår från kl. 9 den 11
november till kl. 16 dagen därpå.
Hagalidsskolan.
Arr: Staffanstorps judoklubb.

Föreläsning: Madame Butterfly
Måndag 13 november kl. 19
Lars Walldov föreläser om Madame Butterfly.
Staffanstorps bibliotek, hörsalen.
Arr: Staffanstorps Teaterförening i samarbete med Kultur och Fritid.
Månadsmöte med SPF
Tisdag 14 november kl. 13. 30
SPF Club 230 Staffanstorp har medlemsmöte. Musikgruppen History underhåller
under rubriken Vårt 60-tal.
S:t Staffans församlingsgård.
Arr: SPF Club 230 Staffanstorp.

Spaghettigudstjänst

Torsdag 16 november kl. 17
Spaghettigudstjänst. Kort och barnvänlig
gudstjänst och därefter gemensam kvällsmat.
Brågarps kyrka.
Arr: Svenska kyrkan.

Eva Robild: När själen får grönska
Torsdag 16 november kl. 19.15.
Frilansjournalist och författare och redaktör för SVT:s program Trädgårdstider. Eva
visar hur allt hänger ihop – människorna
och träden, forskningen och naturfolkens
uråldriga kunskap. Föranmälan, gratisbiljetter på Hjärups bibliotek fr.o.m. 2/11.
Hjärups bibliotek.
Arr. Biblioteken i Staffanstorps kommun och Naturskyddsföreningen.

Barnprogram
Trubadur Helene Skogspil: Sjung
med ditt barn (0-5 år)

Torsdag 19 oktober kl. 15
Staffanstorps bibliotek.
Arr: Staffanstorps bibliotek.

Teater Trassel: Dunderpojken
(från 5 år)

Lördag 21 oktober kl. 11
Musikteaterföreställningen om en trollpojk
som med godhet och vishet räddar trollriket från de naturkatastrofer som följer i
de maktgalna stortrollens fotspår. Entré
25 kronor för barn och vuxna. Biljettsläpp
7/10 på Staffanstorps bibliotek.
Staffanstorps bibliotek

Superhjältelördag!
Lördag 28 oktober kl. 10-14
Kom utklädd som din favorithjälte eller bli
en superhjälte på biblioteket! Pyssel, fika,
sagostund och mycket mer för hela familjen. Alla åldrar.
Staffanstorps bibliotek.
Arr. Staffanstorps bibliotek.

Pärlplattelördag
Lördag 28 oktober kl. 10-13
Välkomna till biblioteket och pärla med
oss! Alla åldrar.
Hjärups bibliotek.
Arr. Hjärups bibliotek.

Lilla vilda teatern: Sagoakuten
(1-3 år)

Onsdag 8 november kl. 10
Sagoakuten är en teaterföreställning för
de minsta med olika små sagor som binds
samman kring kärlek och vänskap. Entré
25 kronor för barn och vuxna. Biljettsläpp
25/10 på Staffanstorps bibliotek.
Staffanstorps bibliotek.
Arr. Staffanstorps bibliotek.

Sagofén Isadora: Min bästis Isa
(från 5 år)

Torsdag 9 november kl. 9.30
Den här föreställningen handlar om att
vara kompis till någon som blir retad. Vad
kan man göra om man vill hjälpa men inte
vågar? Entré 25:- för barn och vuxna.
Biljettsläpp: 26/10 på Hjärups bibliotek.
Hjärups bibliotek.
Arr. Biblioteken i Staffanstorps kommun och
Staffanstorps teaterförening.

Trubadur Helene Skogspil: Sång
för barn

Fredag 10 november kl. 9.30.
Hjärups bibliotek.
Arr: Hjärups bibliotek.

Sagofén Isadora: Tummelisa (2-4 år)
Onsdag 15 november kl 15
Om Tummelisas äventyr i skogen, under
jorden och uppe i luften. Entré 25:- för
barn och vuxna. Biljettsläpp: 1/11 på Hjärups bibliotek.
Hjärups bibliotek.
Arr. Hjärups bibliotek.

Trubadur Helene Skogspil: Sjung
med ditt barn (0-5 år)

Torsdag 16 november kl. 15
Staffanstorps bibliotek.
Arr: Staffanstorps bibliotek.

Utställningar i Staffanstorps
konsthall

Arr. Biblioteken i Staffanstorps kommun och Staffanstorps teaterförening.

Öppettider: måndag till torsdag kl. 10-19, fredag kl.
10-18 och lördag kl. 10-14.

Gosedjursövernattning
Fredag 27 oktober kl. 16.30
Fira Nalledagen med oss! Vi läser en
godnattsaga för gosedjuren och sedan får
de sova över på biblioteket. Begränsat antal
platser. Hämta gratisbiljett på Staffanstorps
bibliotek fr.o.m. 13/10.
Staffanstorps bibliotek.

Adrian Malmgren: Wicked Hero;
inkludering i vardag och berättande

Arr: Staffanstorps bibliotek.

7 oktober – 22 november

