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I Staffanstorps kommun går
cirka 3 000 elever i grundskolan.
Där läggs grunden för gymnasiet och för högre studier –
och faktiskt för resten av livet.
Oavsett vad man arbetar med
som vuxen är det nödvändigt att
kunna läsa, skriva och räkna för
att klara sig i det moderna samhället. Från och med den kommande hösten blir skolplikten
förlängd med ett år och kommer
att omfatta tio år.
Med detta i åtanke – vikten av
bra utbildning och att samhället
faktiskt tvingar unga till att gå i
skolan under en inte obetydlig
del av deras liv – är det för mig
självklart att skoltiden ska tas
tillvara på bästa sätt. Skolan är
kommunens i särklass största utgiftsområde och de senaste åren
har de ekonomiska tillskotten
varit stora till just skolorna.
Men ekonomiska resurser räcker
inte för att skolan ska kunna
hålla den standard vi är skyldiga
eleverna och deras föräldrar.
Det gäller också att lärarna får
förutsättningar för att hålla lugn
och ro i klassrummen, annars
drabbas framförallt de svaga
eleverna.
Även om skolresultaten för skolorna i Staffanstorps kommun
tydligt gått framåt de senaste
åren, finns det exempel på fristående skolor som nått ännu
längre både vad gäller elevernas
kunskap och vad gäller ordning
och reda. Jag tror vi har mycket
att lära av dessa aktörer – och är
det inte dags att vi öppnar upp
för nya aktörer?

Staffanstorp får nytt badhus

Illustration: Liljevalls arkitektbyrå

Nu är det klart! Ett nytt modernt badhus ska ligga på
den plats där Åttans idrottsplats tidigare legat.

Planer och diskussioner kring
ett nytt badhus som ersätter det
gamla Bråhögsbadet har funnits i
många år i kommunen.
– Det gamla badhuset är snart 50
år och har tjänat ut både tekniskt
och på flera andra sätt, säger VD
Göran Sturesson på Staffanstorps kommunfastigheter AB.
Det slutgiltiga beslutet togs av
ett enigt kommunfullmäktige i
Staffanstorps kommun vid mötet
den 19 mars.
Flera olika förslag hade förts
fram, som att bygga nytt där Bråhögsbadet finns idag, att bygga
vid Hagalid/Staffansvallen eller
på Åttans gamla idrottsplats.
Valet föll på Åttans idrottsplats
av flera skäl, främst för att här
finns bäst möjlighet till p-platser
för bilar och bussar, tryggast
cykelförbindelser från centrum
samt ett bättre och enklare läge
för Hjärupsborna.
En viktig fördel med att flytta
badhuset är att Bråhögsbadet kan
vara i drift under hela byggtiden.
En stängning hade inte minst
drabbat skolornas simverksamhet.

Skisser av hur det nya badhuset skulle kunna se ut ingår i den förstudie Staffanstorps kommunfastigheter AB låtit göra.

Utom- och inomhus
– Vissa saker är bestämt i förväg,
som storlek på bassänger och
vilken typ av bassänger badhuset
ska ha. Övriga detaljer bestäms
under själva projekteringen, berättar Göran Sturesson.
I det nya badhuset planeras en
inomhusbassäng med det ovanliga måttet 25 x 25 meter som
öppnar upp för möjlighet att ha
både träningssimning och andra
aktiviteter samtidigt. Utomhus

och de politiska beslutsfattarna
med ett väl underbyggt förslag
samt skisser över hur badhuset
ska kunna se ut.
Staffanstorps kommun ska driva
anläggningen och byggherre och
hyresvärd blir därmed Staffanstorps kommunfastigheter AB.
– Nu inleds arbetet med detaljplan samtidigt som vi gör en
offentlig upphandling på entreprenadsidan och inleder projekteringen. Med en beräknad
byggtid på cirka 24 månader kan
badhuset i bästa fall vara färdigt
Detaljplan inledd
En förstudie har utförts av arki- redan om tre år, säger Göran.
Det nya badet bedöms få cirka
tektbyrån Liljevalls i Göteborg
som har ritat en lång rad badhus 160 000 badgäster per år.
Bråhögsbadet besöks av cirka
över hela landet, bland annat
135 000 badande per år. InvesteSjöbos nya badhus.
Arkitektbyrån har försett Staffans- ringskostnaden beräknas till 200
miljoner.
torps kommunfastigheter AB

Ansvarig utgivare

Grafisk form

blir det en 50-meters bassäng
med trampolin och vattenrutchkana. Badhuset planeras även
innehålla en multibassäng med
höj- och sänkbart mellangolv för
både babysim och vattengympa
med lyftplan för funktionshindrade, barnbad, bastu- och
relaxavdelning, omklädningsrum,
entréhall med serveringsyta för
café, kontorsrum för simklubb
och personal, aktivitetsrum och
tekniska utrymmen.
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Emma Björk – vår nya säkerhetschef
I mitten av maj är Staffanstorps kommuns nya säkerhetschef Emma Björk på plats
för att bygga upp den nya
säkerhetsenheten.

– Det är unikt att en kommun
gör en sådan här satsning och det
känns som en verkligt spännande
möjlighet och utmaning för mig
att få vara med på den här resan,
säger Emma Björk, staffantorpsbo sedan tre år tillbaka.
– För mig som mamma känns
det viktigt att leva i en trygg
kommun och Staffanstorp är en
väldigt fin kommun att bo i. Jag
vill gärna att det ska fortsätta
vara så, inte minst för mina egna
två små barn.
Den nya säkerhetschefen har en
lång meritlista bakom sig. Hon
lämnar ett jobb inom polisen
som gruppchef för arbetsledare,
utredare och förundersökningsledare vid en rotel vid regionala
utredningsenheten i Malmö som
hanterar bedrägeriärenden för
hela regionen. Hon har tidigare
även varit ridande polis, inre
befäl samt arbetat vid polisen i
Lund som ungdomsutredare.
Parallellt är hon dessutom i färd
med att avsluta en kandidatexemen i organisation och ledarskap

Sammanträden
April-maj 2018
Nedanstående dagar fattar
politikerna i Staffanstorps
kommun beslut.
Kommunfullmäktige
23 april, kl. 18
Kommunfullmäktige är
öppet för allmänheten.
På staffanstorp.se kan du följa
sammanträdet direkt eller när
det passar dig.
Kommunstyrelsen
28 maj, kl.18

Emma Björk, nyanställd säkerhetschef i Staffanstorps kommun, kommer närmast från jobbet som
gruppchef vid regionala utredningsenheten inom polisen.

vid Växjö universitet. Hon har
även varit egen företagare under
ett par års tid.
Som säkerhetschef i Staffanstorps kommun blir det nu hennes
uppgift att informera och nätverka
i nära samarbete mellan ungdomar, kommun, skolor, företag och
föreningslivet.
– Vi ska identifiera behoven och
prioritera, ta reda på hur önskemålen ser ut inom hela kommunen och utifrån detta arbeta
preventivt, reaktivt, visa närvaro
på brottsutsatta platser, synas

200 pedagoger firar Läslyftet
Rydén, biträdande förskolechef
för förskoleområde väster i
Staffanstorp.
Samtliga pedagoger inom de
kommunala förskolorna genomgår denna fortbildningsinsats,
vars mål är att stärka barnens
språkliga förutsättningar till en
Läslyftet är en kompetensutveck- god start i livet.
lingsinsats som ska ge förskoleLäslyftet genomförs på kvällspedagogerna fler verktyg för att
tid mitt i veckan och satsningen
stärka språket hos barnen redan
pågår sedan i höstas och våren ut
i förskolan. Fortbildningen är
i blandade grupper från samtliga
organiserad av Skolverket och
kommunala förskolor i
finansierad via statsbidrag och
Staffanstorps kommun.
bygger på kollegialt lärande med Avslutningsfirandet ska ske i
stöd av handledare.
Balders hage. Specialinbjuden
– Vi vill ge våra förskollärare och inspiratör är 2017 års kulturprisbarnskötare ännu fler möjligheter tagare i Staffanstorps kommun,
att utmana och stimulera barnens estradören och ordkonstnären
språkliga läs- och skrivutveckling Emil Jensen, utsprungligen från
och ta tillvara och utveckla barHjärup.
nens intressen för texter, bilder
och skriftspråk, berättar Annika
Strax innan sommaren slår ut
i full blom ska Staffanstorps
kommuns samtliga 200 pedagoger inom den kommunala förskolan fira att de gått
igenom fortbildningsinsatsen
Läslyftet.
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ute även på kvällar och helger,
skapa kontakter, nätverka, helt
enkelt arbeta brett, förebyggande och värdegrundsbildande.
Inom kort inleds rekryteringen
av enhetens ordningsvakter. De
första beräknas vara på plats
redan till sommaren.
– Jag ser verkligen fram emot
att få vara med och forma vår
nya unika organisation och
hitta rätt personer som brinner
för de här frågorna, som har
pondus, hjärta och gärna olika
bakgrunder, säger Emma Björk.

Barn- och utbildningsnämnden
25 april, kl. 18
Kultur- och fritidsnämnden
24 april, kl. 18
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
2 maj, kl. 18
Socialnämnden
8 maj, kl. 18
Tekniska nämnden
26 april, kl. 18

Är du intresserad av att börja studera?
Du kan studera på närundervisning, halvdistans eller distans, vilket passar dig bäst?
• Saknar du grundskole-		
kompetens?
• Saknar du gymnasiekompetens?
• Behöver du komplettera 		
med kurser för att bli
behörig till YH-utbildningar
eller högskolestudier?
• Vill du studera SFI eller 		
Yrkes-sfi?

Ta kontakt med våra studieoch yrkesvägledare i Staffanstorps kommun:
Inger Karlsson, 046-251142,
inger.karlsson@staffanstorp.se
Charlott Einarsson, 046251217, charlott.einarsson@
staffanstorp.se
Cajsa Bergholm, 046-251149,
cajsa.bergholm@staffanstorp.se
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Många fördelar med utesov på förskolan
Nyligen invigde Kyrkbyns förskola i Staffanstorp åtta nysnickrade sovbäddar utomhus
på en nyöppnad avdelning
för de allra yngsta barnen.

Det är vetenskapligt bevisat att
barn som får sin dagsömn utomhus sover bättre och längre än
inomhus och att infektionerna
minskar.
– Särskilt bra är utesov i infektionstider då barn som sover
inomhus oftast ligger ganska tätt
och därmed kan infektioner lätt
spridas. Barnen andas inte heller
in dammpartiklar på samma sätt
som inomhus, berättar Linnea
Lord, biträdande förskolechef
för förskoleområde öster.

Forskning visar att infektionsrisken minskar för barn som får sin dagsömn utomhus. Här biträdande
förskolechef Linnea Lord vid Kyrkbyns förskola i Staffanstorp. Bakom henne sover fyra små barn gott i
sina nya sovbäddar.

var först litet oroliga att barnen
skulle frysa eller bli störda av
ljud. Men nu är alla jätteposiPositiva föräldrar
tiva. Här är barn ute och leker
Både Linnea Lord och förskole- samtidigt och det vaknar inte de
chef Anette Lind har goda erfa- sovande barnen av.
renheter av sovplatser utomhus
Barnen sover väldigt gott, de sofrån tidigare arbetsplatser.
ver länge och orkar dagen bättre.
– De första föräldrarna var direkt De åtta nya sovbäddarna har
positiva redan från början, andra

byggts av förskoleområdets
vaktmästare och är placerade på
en vindskyddat plats under tak,
alldeles utanför skolans vägg.
– Det tog ungefär en månad att
snickra ihop dem. Taket var klart
lite tidigare och medan vi väntade sov barnen i barnvagnar, säger
Linnea.

Personliga sovsäckar
Barnen lägger sig efter lunch
mellan halv tolv och tolv och
sover tills de vaknar av sig själva.
En personal sitter utomhus hos
barnen medan de sover.
Madrasser och sovsäckar tas in
varje dag efter sovstunden.
Sovsäckarna är personliga. Varje
barn har sin egen som de använder varje dag.
Sovbäddarna utomhus byggdes
i samband med att Kyrkbyn
öppnade en ny avdelning för att
kunna erbjuda alla barn i kö plats
på vald förskola. Utesovplaterna
innebär även ett ökat lekutrymme inne på avdelningen.
Beslutet att öppna en femte
avdelning togs i barn- och utbildningsnämnden i mitten av december och redan i januari kunde
förskolan ta emot de första
barnen.

Sju- och åttavåningshus ger 300 nya bostäder
– Vi planerar för ett nytt torg
som ska vara som en entré
in till centrum. Man ska från
Malmövägen naturligt kunna
se att detta är början av
Staffanstorp centrum, säger
plan- och exploateringschef
Karolina Gnosspelius.

Cirka 300 nya bostäder och en ny
vårdcentral planeras i ett förtätningsprojekt av kvarteret Södra
Stanstad i centrala Staffanstorp.
– Det blir totalt tre nya kvarter.
Vi föreslår i planen högst sju
våningar på vårdcentralstomten
och upp till åtta våningar på tomten närmast Malmövägen i de
tre kvarteren. Dels vanliga lägenheter i flerbostadshus, samtidigt
som en viss del ska vara trygghetsbostäder, säger Karolina.
Projektet knyter samman centrum
i ett förtätningsprojekt där dagens öppna ytor och låga bebyggelse ska ge utrymme för fastigheter på mellan fyra och åtta
våningar. Området ses även som
en förlängning av Storgatan vilket
innebär att det ska beredas plats
för butiksytor i bottenplanet.

Visionsteckning: Veidekke/Plan-och byggnadskonst i Lund AB

Så här kan Södra Stanstadsområdet se ut om tre-fyra år.

Två detaljplaner
I samband med samrådet hösten
2017 togs beslutet att dela området i två detaljplaner.
Uppdelningen beror på att man
snabbt vill kunna sätta igång
arbetet med att bygga den nya
vårdcentralen, för att när den
är färdig kunna riva den gamla
i samband med att arbetet i den
östra delen av området startas.
Denna del omfattar även en del
grönytor (alternativt cykelparkeringen) längs Malmövägen
samt delar av badhusområdet vid
gamla Bråhögsbadet.
I den första delen av projektet

skapas ett helt nytt kvarter där
det gamla busstorget ligger idag.
Området är 3 800 kvm stort
och här planeras ny vårdcentral,
folktandvård, butiks- och verksamhetslokaler samt bostäder.
Granskningen av den första delen avslutades de första dagarna
av april.
Andra delen av projektet, där
vårdcentralen ligger idag, är två
hektar stort, och kommer att behandlas som en egen detaljplan
under andra halvåret 2018.
Byggherre är Veidekke som
erhållit markanvisningen för alla
tre kvarteren. Just nu håller mera

exakta planritningar på att utformas.
Den nya bebyggelsen ska anpassas till den karaktäristiska
Stanstadsstilen som utformades
i gestaltningsprogrammet 1990
i samband med ombyggnaden
av Staffanstorps centrum, med
riktiga kvartersbildningar, tät
småskalig miljö och tidlös skånsk
arkitektur av småstadskaraktär.
Lämna trädgårdsavfall i
Hjärup våren 2018
Under våren kommer det att
finnas möjlighet att lämna
trädgårdsavfall i Hjärup.
Containrar kommer att ställas
upp på parkeringen i hörnet
Slättvägen-Fäladsvägen.
Platsen är bemannad under
öppettiden.
Lördag 21 april, kl. 9-15
Lördag 28 april, kl. 9-15
Farligt avfall-bilen i Hjärup
Du kan lämna farligt avfall vid
Lars väg/Banvallsvägen.
Torsdag 26 april, kl. 16.30-17

staffanstorp.se
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Bonnamarknad för 49:e året
Fredag till söndag 4-6 maj är
det åter dags för Bonnamarknaden, ett av Staffanstorps
äldsta och populäraste event.

– Allt blir som vanligt, intygar Bo
Gülich, vice presidenten i arrangerande Lions Club Staffanstorp.
– Det blir serveringstält med musikunderhållning på torget, tivoli
för barnen på Bråhögsplatsen
och för övriga på Baldersskolans parkering samt traditionella
stipendieutdelningar.
– Vi kommer även att ha traditionell loppis på söndagen. Men det

är med en tår i ögat, för det blir
vår sista loppmarknad nere vid
Sockerbruksområdet, sedan har
vi ingen lokal kvar. Nu är vi husvilla även om vi letar febrilt efter
ett alternativ, säger Bo Gülich.
650 meter knallar
Knallarna kommer att kanta hela
Storgatan och är på plats mellan
lördag kl. 12 och söndag kl. 16.
– Vi vet inte exakt antal marknadsförsäljare ännu, men vi
har haft turen att inte tappa så
många. Knallarna blir färre och

färre på landets marknader, men
vi vet att de tycker att detta är en
av de bästa marknaderna som
finns här nere i Skåne, de är alltid
väldigt angelägna om att boka sig
och komma. Vi är säkra på att
det blir minst 650 meter marknadsstånd i år också, säger Bo.
Artister
Som vanligt ska ett antal artister
uppträda, både i serveringstält
och på scen. Bland dessa märks
Enjoy samt Rain Roders och
Pedalens Pågar.

Staffanstorps musikkår inviger
tillsammans med Drillflickorna
på lördagen kl. 12 då den officiella delen framför rådhuset inleds.
50 årsfirande 2019
Nästa år firar Bonnamarknaden i
Staffanstorp 50 år. Har ni börjat
planera?
– Nej, inte än, vi har haft för
mycket annat att tänka på. Men
jag är säker på att det blir något
storstilat, lovar Bo Gülich.

Förberedelserna går som en dans
Den 25-26 maj är det dags
för Staffanstorp dansfestival.
Bakom arrangemanget står
Staffanstorp United samt ett
antal eldsjälar och sponsorer.

– Förberedelserna går fantastiskt bra. Vi har sålt jättemycket
biljetter, även många matbiljetter, vilket glädjer oss extra för
vi trodde det skulle vara svårt,
säger Magnus Bjurståhl, en av de
ansvariga arrangörerna.
Den 6 600 kvm stora grusplanen
invid Staffansvallen blir festivalområde där ett danstält på
1 200 kvm, ett discotält på 250
kvm och fyra tältbarer sätts upp.

Flera Staffanstorpsföretag är
involverade i arrangemanget och
sponsrar på olika sätt. Evivent
AB levererar tälten och Zirapp
Teknikproduktion AB levererar
ljudet. Guldkanalen, Karaten
bygg och Sportringen är också
med och stöttar och Staffanstorps gästis serverar buffén.
För programplaning ansvarar
Zirapps Magnus Bjurståhl som
också är initiativtagare till eventet.
– Vi sponsrar med ljud och ljus.
Ingenting sker i privat vinstsyfte,
utan all vinst går till klubben.
– Detta är mitt bidrag till klubben. Jag har en son som spelar i
Staffanstorp United och är själv

en föreningsmänniska och tycker
det är kul hjälpa till.
Många har anmält sitt intresse av
att jobba som volontärer under
dangalan.
– Det är jättekul och vi behöver
fortfarande fler som kan hjälpa
till dagarna innan, med att lägga
dansgolv, gräva fåror till kablar
med mera, säger Magnus.

Fredag 25 maj
Kl. 18 Entrén öppnar
Kl. 18:30-20 Serveras sommarbuffé (bokade buffébiljetter)
Kl. 20-01 På scen: Danne Stråhed och Perikles

Lördag 26 maj
Kl. 17:30 Entrén öppnar
Kl. 18-19:30 Serveras sommarbuffé (bokade buffébiljetter)
Program
Kl. 19:30–01 På scen: Donnez,
Partytältet: Disco från kl. 21 båda Hasse Andersson & Larz Kristerz
kvällarna med två DJ´s; Henrik
På staffanstorpsdansfestival.se
Wiberg från Guldkanalen och
kan du läsa mer och boka
Joakim Jarny.
biljetter!

Motorfestivalen 2018 – ett evenemang för alla
Den 1-2 juni är det dags för
ännu ett av kommunens stora
evenemang. Då arrangeras
åter Staffanstorps motorfestival på Rondellens handelsområde av eldsjälarna i Staffanstorps motorförening.

Det blir flera nyheter i år. Den
uppskattade kortegen genom
Staffanstorp kommer tillbaka,
det blir ännu en utställning av
häftiga bilar samt barnaktiviteter.
Däremot blir det ingen festkväll
som i fjor.
– Nytt för i år är festivalens
kvällsutställning mellan kl. 17
och 22, då vi välkomnar olika typer av häftiga bilar till festivalen,
säger eldsjälen Mats Claesson.
– Den gamla kortegen kommer

tillbaka genom centrum och
det blir även en orienteringscruising. Kortegen kommer att
bestå av bilar, motorcyklar och
mopeder minst 30 år eller äldre.
samt extremare fordon. Det blir
den stora kortege vi alltid hade
tidigare genom Storgatan och
med ett uppehåll i Balders hage,
mellan kl. 10-13 kommer det att
passera många fordon där.
– Det blir ytterligare en utställning på eftermiddagen för streetracers och stylade bilar. Det är
ofta litet yngre som håller på
med detta och vi samarbetar med
föreningen Nightrace och andra
eldsjälar som varit engagerade
på bilträffarna vid Center syd
i Lödde. Självklart så kommer
pensionärerna få åka i fina bilar.

– Vi planerar även speciella barnaktiviteter. Det är viktigt för oss
att även barnen trivs här. Grunden är att detta ska vara ett evenemang för alla, alla generationer
så för att möjliggöra detta blir det
ingen restaurang eller servering
utan fri entré hela dagen. Det ska
inte kosta någonting att få uppleva. Det blir även fria resor med
turisttåget som går hela dagen
den 2 juni mellan Balders hage
i centrum och Rondellens handelsområde. Serveringen kommer
huvudsakligen att bestå av hamburgare och korv, berättar Mats.
– Motorfestivalen finansieras i
huvudsak via sponsorer och vi
har ett mycket gott samarbete
med Staffanstorps kommun som
vi är glada för, säger Mats.

Program
Fredag 1 juni
Kl. 18-22 Streetrace ”Malmö
Open Reunion” på Vesumvägen.
Lördag 2 juni
Kl. 8-10 Fri frukost vid Willys
Kl. 10-12 Kortege
Kl. 11-15 Utställning av fordon.
Ingen föranmälan eller anmälningsavgift för deltagande. Uppvisningar. MC-stunt show.
Kl. 14.30 Prisutdelning
Kl. 17-22. Kvällsutställning
Livemusik hela dagen och kvällen.
På staffanstorpsmotorförening.se
kan du läsa mer!
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”Är här för medborgarnas skull”
Leila Misirli. Vi måste planera för
hur vård- och omsorg ska kunna
fungera i ett längre perspektiv, med fler och fler äldre. Det
handlar om att ligga ett steg före,
alltid fundera på hur vi ska jobba
och tänka annorlunda, för att få
ihop verksamheten.

– Min uppgift är att hela
tiden ha fokus på dem vi
finns till för, brukare, kunden,
medborgaren, patienten. Alla
vi som arbetar inom vård och
omsorg finns här för medborgarnas skull.

Leila Misirli är vård- och omsorgschef i Staffanstorps kommun, vilket innebär att hon är
chef för samtliga kommunala
verksamheter inom äldreomsorgen samt omsorgen om funktionshindrade.
– Jag har ett mycket spännande
jobb. Det finns en väldig kompetens hos medarbetare och
chefer i den här kommunen med
ett ärligt och starkt engagemang
som kan imponera på mig. För
mig är detta jätteviktigt, eftersom
det inte är sakområdena som är
min huvudkompetens. Jag lär
mig något nytt varje dag, det är
superhäftigt med ett arbete där
man får göra det.
Duktiga medarbetare
– Min uppgift är att se till så att
verksamheten fungerar och blir
bättre och mitt ledarskap bygger
på att jag har duktiga medarbetare. Och det har jag.
– Jag har bildat en ledningsgrupp
där alla chefer inom vård och
omsorg deltar, totalt sex chefer
samt vår medicinskt ansvariga
sjuksköterska. Detta är för mig
ett jätteviktigt forum. Arbetet

Arbetar nära de privata
Vård- och omsorgschefen har
även ett visst övergripande
ansvar över de privata utförarna
tillsammans med den nya avdelningen för planering- och
StaffanstorpsAktuellt presenterar i varje nummer minst en kommunal medarbetare med en viktig roll
inom Staffanstorps kommun. I detta numret får vi möta vård- och omsorgschefen Leila Misirli.
verksamhetsstöd på socialförvaltningen, med uppgift att följa upp
med att tänka framåt måste ske
Planera för framtiden
avtal och kvalitet hos alla aktörer.
gemensamt.
– Vi inom det kommunala
– Hemtjänsten är delad i vård
– En viktig roll för mig är att se
och service. I valfriheten ingår ett arbetar i många frågor nära och
till att medarbetarna inte jobbar
tillsammans med de privata utantal privata utförare, men man
ensamma med eget fokus utan
förarna, bland annat genom vår
kan även välja det kommunala
ser till helheten i organisationen
nya teambaserade vårdform med
och de delarna är jag chef över.
och alltid jobbar gemensamt
målet att fler äldre ska kunna
– Vi har ett kommunalt LSSframåt.
boende och kommunal korttids- vårdas hemma, säger Leila Misirli
– En annan viktig uppgift är
som kom till kommunen för ett
vård och växelvård. Sjuksköteratt titta över vem som gör vad i
knappt år sedan från ett jobb
ske- och rehaborganisationen är
organisationen. Det finns vissa
som kansli- och utvecklingschef
också kommunal, men det finns
administrativa uppgifter som ska även sjuksköterskor hos de pripå Sociala resursförvaltningen
kunna läggas på andra roller.
vata boendena. Hela myndighets- inom Malmö Stad.
– Sjuksköterskorna hos oss ska
enheten där man fattar beslut om Där hade hon 3 000 medarbetare
göra sjuksköterskeuppgifter. Bara bistånd ligger inom kommunen. att kommunicera med, med de
en så enkel sak som att man på
svårigheter det innebär. I StaffansJust nu pågår ett stort utveckkorttiden har en anställd som
torps kommun har hon 130 perlingsarbete inom myndigheten
inte ska vara en undersköterska
soner under sig.
kring ett nytt kontaktsystem för
som plockar fram mat och töm- medborgarna, med en tydlighet i – Här finns en helt annan närmer diskmaskinen så att underhet till medarbetare, medborgare,
kontaktvägen in till kommunen.
sköterskorna får tid att fokusera
tjänstemän och politiker. Kortare
– Vi tittar mycket på hur vi kan
på sin specialitet som är omvård- ta hjälp av olika teknik- och
beslutsvägar gör det lättare att få
nad.
saker och ting gjorda.
digitaliseringslösningar, berättar

Hur vill vi bo när vi blir äldre?
Höstens populära dialogmöten om hur framtidens seniorboende bör planeras, har gett
kommunen en rad spännande
svar från både nuvarande och
blivande seniorer.

Dialogmöten på temat ”hur vill
du bo när du blir senior”, hölls i
Staffanstorp och i Hjärup.
De medverkande fick svara på
frågor om vart de skulle vilja
flytta om de skulle lämna sitt
nuvarande boende, vad som gör
ett boende attraktivt, om de vill
bo själva eller tillsammans med
andra samt vilken typ av service
de vill ha nära.

Mötena var välbesökta i båda
tätorterna och totalt deltog 56
seniorer.
– Vi upplevde det som mycket
intressant och spännande att få
träffa medborgarna i det här formatet. Det var mycket givande,
säger kvalitetsutvecklare Mikaela
Troberg på socialförvaltningen,
som ledde mötena tillsammans
med kollegorna Jennie Andersson, Sanja Gojkovic och Katarina Sandberg Frid.
– Det är tydligt att kommuninvånarna uppskattar den här formen
av forum. Vi har gjort en utvärdering och samtliga ville vara
med på något liknande igen.

Varierade svar
Dialogmötenas frågeställningar resulterade i mycket varierande svar.
– De främsta gemensamma
faktorerna som lyftes fram var
att man önskade centralt belägna
bostäder i både Staffanstorp och
Hjärup samt en utökad variation
av boenden. Viktigt var också
närhet till service, mataffärer och
kommunikationer, säger Mikaela.
Många framförde en önskan om
fler boendealternativ i kommunen, däribland fler hyresrätter.
– En grupp ville bo kvar så länge
så möjligt i sitt nuvarande boende
och hoppades få stöd där, medan
en annan grupp såg det som

en viktig framtidsmöjlighet att
kunna sälja sitt nuvarande hem
och hyra sin seniorbostad för att
få råd att göra något riktigt roligt
på ålderns höst.
– Det fanns också flera som uttryckte att de inte ville vänta för
länge eller tills de blivit ensamma,
medan vissa redan hade flyttat till
någon form av seniorbostad.
Rapporten har nu gått vidare till
politiken som kunskapsunderlag
inför framtiden över hur kommuninvånare ser på behovet av
seniorboenden i kommunen.

staffanstorp.se
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”Det finns alltid anledning att fira lite”
Staffanstorps kommun har
som mål att erbjuda Sveriges
bästa livskvalitet för seniorer.
En av de viktigaste faktorerna
är naturligtvis maten, som
har hög prioritet hos utövarna på de särskilda boendena.

Redaktionen på StaffanstorpsAktuellt fick ett tips av vård- och
omsorgschefen Leila Misirli:
– Våra äldreboenden har olika
mat-temaveckor och avdelningarna går all-in med fantastisk mat,
pynt, dekorationer och dukningar, tipsade hon. De gör verkligen
ett jättefint jobb. Kan det vara
något att skriva om?
Vi valde att titta in på Magnoliagården, ett av de särskilda boendena i Staffanstorp, och kommer
rakt in i en festmåltid en helt
vanlig vardag!
Menyn för dagen består av chokladdoppad jordgubbe, inbakad
lax med romsås, sparris, soyaböner, kikärter och ruccola samt
som dessert bärpaj med vaniljsås.
Till varmrätten serveras ett glas
kallt gott vitt vin till den som så
önskar.
– Vi firar vårdagjämningen idag,
vi får verkligen jättefin mat, detta
är rena lyxhotellet, förklarar en av
de boende, Eric Johnsson glatt.

– Rena lyxhotellet, säger seniorerna Allan Bergström, Hugo Jönsson och Eric Johnson när de serveras
dagens festmåltid, inbakad lax med romsås, av Mia Berntsson och Rana Ghareeb.

Libanon, Indien och Thailand.
Då lägger vi alltid fram flaggan
och så pratar vi kring maträtterna
och länderna.
Annat som ingår i leva livet-konceptet är aktiviteter som exempelvis sittgymnastik, yoga, bingo,
frågesport, utflykter, musikuppträdanden, sittcirkus för att öva
upp balans, koncentration och
samarbete. Men maten har ett
alldeles särskilt fokus.
– Vi uppmärksammar alla högtider som kan sammanfalla
med mat. Idag firar vi våren, på
söndag är det våffeldagen. Man
hittar alltid anledningar att fira
litet!

Även personalen får varmt
beröm:
– Maten är jättegod och det är
alltid trevlig personal här, til�lägger Maj-Britt Lövendahl som
också bor på Magnoliagården.
Töserna här är underbara!

hade chips, ostbågar och glittriga pompoms, berättar leva
livet-ombudet Rima Awada från
Förenade Care som driver Magnoliagården.
– Vi tar emot önskemål från de
boende om vad de önskar och på
vilket sätt. Det kan vara grillfest
på balkongen mitt i vintern. Det
Leva livet-koncept
är väldigt uppskattat. Den gång– Vi arbetar med ett ”leva livetna helgen önskade våra brukare
koncept” som innebär att våra
boende ska få uppleva nya saker, räksmörgås och då ordnade vi
men självklart också traditionella. det!
Vi firar såklart påsk men vi firade – Vi har tema med mat från
olika länder då vi dekorerar med
även till exempel Melodifestivaländernas flaggor, till exempel
len, då vi grillade på balkongen,

Dagens lunch vid besöket bestod av chokladdoppad jordgubbe, inbakad lax med romsås, sparris,
soyaböner, kikärter och ruccola samt bärpaj med
vaniljsås.

Staffanstorps kommun tar fram en ny översiktsplan
Översiktsplanen (ÖP) är kommunens viktigaste strategiska
dokument för hur vi vill styra
bebyggelseutvecklingen och
förvalta mark- och vattenresurser på lång sikt.

Men Staffanstorps kommun är
mycket mer än markytan. Den är
också människorna och allt som
vi tillsammans gör här. Den nya
översiktsplanen kommer därför,
på samma sätt som den förra, att
ges formen av ett framtidsdokument som målar upp en samlad
bild av hur vi vill att vår framtid
ska se ut.
Staffanstorps nu gällande översiktsplan Framtidens kommun
– perspektiv 2038 antogs 2009
och aktualitetsförklarades 2011.
I dokumentet, som tar ett helhetsgrepp på kommunens framtidsfrågor, blickade vi 30 år in i

framtiden och visualiserade våra
framtidsmål genom fem identitetsbärare: hembygd, livsoas,
tidskvalitet, stadsliv och inspiration. Under de snart tio år som
gått har flera delar i vår översiktsplan förverkligats och vi är
nu 24 000 invånare i kommunen
– 3 000 fler än 2009. Parallellt
har omvärlden utvecklats, förutsättningar förändrats och våra
framtidsmål blivit ännu skarpare.
Genom att omvärdera och uppdatera framtidsdokumentet ges
goda möjligheter för kommunens invånare, förtroendevalda
och tjänstepersoner att fortsätta
utveckla och förbättra vår kommun.
Den nya översiktsplanen kommer att heta Framtidens kommun
– Livsoas 2039. Vi tittar 20 år
framåt i tiden och fortsätter mot
samma mål och förfinar det goda

arbete som inleddes med vår nuvarande översiktsplan. Staffanstorp ligger i en attraktiv region
som kommer att fortsätta växa.
Vi kommer att tillgodose behovet av bostäder och arbetsplatser
samtidigt som vi ska stärka vår
livsoas i ännu högre grad genom
att förtäta och växa i stationsoch hållplatsnära läge. På så sätt
kan vi tillgodose ett bostadsbehov för cirka 39 000 människor
år 2039 samtidigt som vi inte
behöver ta lika mycket mark och
resurser i anspråk.
– Just nu arbetar vi med att ta
fram ett första förslag till ny
översiktsplan, en så kallad samrådshandling, och denna planerar
vi att kunna presentera under
hösten 2018. Då kommer den att
ställas ut, bland annat i rådhuset,
på biblioteken och på vår webbplats, under cirka två månader.

Den som vill får då gärna lämna
goda idéer eller synpunkter på
förslaget. Därefter sammanställs alla tankar och synpunkter
till grund för omarbetning och
uppdatering av förslaget. När det
är klart blir det dags för utställning, preliminärt kan det ske
under våren/sommaren 2019,
och då finns ytterligare tillfälle att
lämna synpunkter, säger Thomas
Lexén, stadsarkitekt på Staffanstorps kommun.
På webbplatsen kan du följa processen och vara med och tycka
till under kommande samråd
och utställning. Dina synpunkter,
tankar och intressen gällande
kommunen är av stor vikt för att
utvecklingen ska bli så bra som
möjligt.
Text: Stadsbyggnadsförvaltningen
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Evenemang
Kulturkalendern
April-maj 2018
Ekonomiska klubben: Aktiekafé
Torsdag 12 april kl. 15
Uppkoppling mot Hitta kursvinnare, DI:s
och SHB:s webbsidor. Kaffeservering med
bröd mot självkostnad.
Trivselpunkten, Pilegården.
Arr: S Cederpil, Aktiespararna.

Viltgömslet Gyltan i Skrylle

Torsdag 12 april 17.30–22 (även 19
samt 24 april)
En kilometer från Naturum i Skrylle ligger viltgömslet Gyltan där man kan få se
vildsvin, rådjur, dovhjort, räv och grävling.
Gyltan är ett gömsle med golvvärme,
fönster åt 3 håll och bekväma soffor.
Utfordring sker, så chansen att få se djur
är stor. I mån av tid kommer en jägare
och berättar om djuren. Medtag en enkel
kvällsfika, kikare och ficklampa. Sista
anmälningsdag: 2018-03-29. Anmälan med
angivande av aktivitet, namn och personnr
görs till utflykter.spf@gmail.com. Kostnad:
40 kr betalas senast 2018-04-05. Betalning
sker till bankgiro 351-2738 (ange aktivitet
+ namn).
Samlingsplats: Naturum i Skrylle.
Arr: SPF Seniorerna Club 230.

Vårvandring i Hjärup

Söndag 15 april kl. 11
Vårvandring i Hjärup och dess omgivningar med Lise-Lotte Martins.
Samling vid Församlingsgården.
Arr: Hjärups byalag.

Lill Lindfors i Hyby kyrka
Söndag 15 april kl. 16
Lill Lindfors är en av våra mest mångfacetterade och folkkära artister. Biljetter kan
köpas tea.staf@hotmail.se. Olika prissättning beroende på placering. Buss till Hyby
kyrka kostar 60 kr. Beställs i samband med
biljettbokning.
Hyby kyrka.
Arr: Staffanstorps Teaterförening.

Våffelcafé
Tisdag 17 april kl. 13.30
Kaffe och våfflor à 15 kronor.
Trivselpunkten, Pilegården.
Arr: Trivselpunkten i Staffanstorp

Senior i Hjärup: Bingo

Onsdag 18 mars kl. 14
Bykrogen, Klöverlyckan i Hjärup.
Arr: Trivselpunkten i Staffanstorp.

Popupbio: Menasche
Onsdag 18 april kl. 17
Speltid 1 h 22 min. Regi: Joshua Weinstein.
Hjärups bibliotek.
Arr: Hjärups bibliotek.

Baltiska utställningen 100 år
Onsdag 18 april kl. 19
Föredrag av Sten Ullerud som berättar och
visar bildspel om Baltiska utställningen i
Malmö år 1914.
S:t Staffans församlingsgård, Publikanen.
Arr: Staffanstorps släktforskarförening.

Bingo
Torsdag 19 april kl. 13.30
Trivselpunkten, Pilegården.
Arr: Trivselpunkten i Staffanstorp.

Öppet hus med Staffanstorps
musikkår

Lördag 21/4 kl. 14-16
Med eller utan eget instrument, gammal
som ung, erfaren som oerfaren: Alla är
välkomna för att se hur det är att spela i en
orkester.
Musikskolan, Skolgatan 7 i Staffanstorp.
Att: Musikskolan i Staffanstorp, Staffanstorps Musikkår.

Musik: Humlorna från Veberöd

Torsdag 26 april kl. 14
Trivselpunkten, Pilegården.

Arr: Trivselpunkten i Staffanstorp.

Drop-invigsel
Lördag 28 april kl. 10-14
Allt ni behöver är giltig hindersprövning,
legitimation och en eller två ringar. Vi har
kyrka, präst och musiker redo.
Brågarps kyrka.
Arr: S:t Staffans församling.

Söndagsöppet hos SPF
Söndagen 29 april kl. 13.30
”Skivor till kaffet”. Tag med din favorit, så
lyssnar vi tillsammans.
SPF’s klubblokal, Bråhögsplatsen 4.
Arr: SPF Seniorerna Club 230.

Studiebesök på Arilds Vingård
och Ljungbyheds Militärhistoriska
Museum

Onsdag 2 maj kl. 9-16.30
Dagen inleds med förmiddagskaffe i Underofficersmässen på Flygflottiljområdet
i Ljungbyhed. Sedan blir det rundvisning
i museet. Lunch på golfrestaurangen som
också ligger på Flottiljområdet. Därefter
går turen till Arilds Vingård, där deltagarna
får se vingårdens verksamhet och höra
om hur/varför det började just där. Sista
anmälningsdag: 2018-04-04. Anmälan med
angivande av aktivitet, namn och personnr
till utflykter.spf@gmail.com. Kostnad: 570
kr betalas senast 2018-04-09. Betalning
sker till bankgiro 351-2738 (ange aktivitet
+ namn).
Samlingsplats: Före detta busstorget.
Arr: SPF Seniorerna Club 230.

Cafékonsert med Staffanstorps
musikskola

Torsdag 3 maj kl. 19
SMFF (föräldraföreningen) erbjuder fika
till självkostnadspris.
Musikskolan, Skolgatan 7.
Arr: Staffanstorps musikskola.

Månadsmöte SPF
Tisdag 8 maj kl. 13.30
Staffans strängar underhåller med sång och
musik.
S:t Staffans församlingsgård.
Arr: SPF Seniorerna Club 230.

Modevisning Cassels
Tisdag 8 maj kl. 19
Modevisning för kvinnor och män från 25
år och uppåt. Medlemshushåll fri entré,
övriga 50 kr.
Hjärupslundsskolan.
Arr: Hjärups byalag.

Promenad vid Kullatorpet
Torsdag 17 maj kl. 13.30
Vi samåker i bilar till Kullatorpet från
1832 som ligger i skogen vid Genarp. Man
kan gå en kortare eller längre vandring på
Skåneleden eller bara sitta och njuta av naturen. Eftermiddagskaffe med kaka ingår.
Sista anmälningsdag: 2018-05-04. Anmälan
görs med angivande av aktivitet, namn
och personnr till utflykter.spf@gmail.com.
Kostnad: 70 kr betalas senast 2018-05-09.
Betalning sker till bankgiro 351-2738 (ange
aktivitet + namn).
Samlingsplats: Före detta busstorget.
Arr: SPF Seniorerna Club 230.

Musikskolans vårkonsert

Onsdag 23 maj kl. 19
Musikskolans äldre elever musicerar tillsammans med sina lärare i ensembler och
smågrupper.
Lokal är vid tidningens tryck ännu inte klar.
Arr: Staffanstorps musikskola.

Cykeltur till Botan
Torsdag 24 maj kl. 14
En cykeltur på 8-9 km enkel tur, till Botaniska trädgården i Lund. Visning i växthusen cirka kl. 15. Kaffeservering finns,
men ingår inte i avgiften. Glöm inte hjälm.
Sista anmälningsdag: 2018-05-15. Anmälan
görs med angivande av aktivitet, namn
och personnr till utflykter.spf@gmail.com.
Kostnad: 50 kr betalas senast 2018-05-17.
Betalning sker till bankgiro 351-2738 (ange
aktivitet + namn).
Samlingsplats: P-plats Sliparevägen 1.
Arr: SPF Seniorerna Club 230 och Korpen.

Körernas vårkonsert
Söndag 27 maj kl. 14
Församlingens körer för olika åldrar och
musikstilar bjuder pågemensam konsert.
S:t Staffans församlingsgård.
Arr: S:t Staffans församling.

Dagstur till Bakken och
Postgaarden

Torsdag 31 maj kl. 11-18
Vi anländer till den gemytliga restaurangen
Postgaarden där vi intar en god lunch. Sedan får vi en guidad visning av den fiktiva
staden Korsbaeck från den danska TVserien Matador. OBS! Glöm inte pass/ID.
Sista anmälningsdag: 2018-03-18. Anmälan
görs med angivande av aktivitet, namn
och personnr till utflykter.spf@gmail.com.
Kostnad: 710 kr betalas senast 2018-04-27.
Betalning sker till bankgiro 351-2738 (ange
aktivitet + namn).
Samlingsplats: Före detta busstorget.
Arr: SPF Seniorerna Club 230.

Barnprogram
Sagostund: Äventyr med Flugo
(från 3 år)

Fredag 13 april kl. 10
Barnbibliotekarie Anna berättar spännande, roliga och ibland alldeles otroliga
sagoäventyr med hjälp av dockor. Fri entré.
Hjärups bibliotek.
Arr.: Hjärups bibliotek.

Pärlplattelördag
Lördag 14 april kl. 10
Fri entré. Ingen föranmälan. Alla åldrar.
Hjärups bibliotek.
Arr.: Hjärups bibliotek.

Minimys (från 2 år)
Onsdag 18 april kl. 15
Petter och hans fyra getter. Saga och pyssel.
Ingen föranmälan.
Hjärups bibliotek.
Arr: Hjärups bibliotek.

Trubadur Helene Skogspil: Sång
för barn

Fredag 27 april kl. 9.30
Fri entré. Ingen föranmälan. Alla åldrar.
Hjärups bibliotek.
Arr: Hjärups bibliotek.

Babyträff (0-1 år)
Torsdag 3 maj kl. 9.30
Aaooii med Sagofén Isadora. Bollen flyger,
en fjäril viftar förbi, färger, många färger…
Entré 25 kr för barn och vuxna. Biljettsläpp 19/4, 046-251594
Hjärups bibliotek.
Arr: Hjärups bibliotek.

Sagofén Isadora: Sagodetektiven
och kattmysteriet (3-5 år)

Lördag 12 maj kl. 14
Speltid: 30 min. Entré: 25 kr för barn och
vuxna. Biljettsläpp: 28/4, 046-251594
Hjärups bibliotek.
Arr: Hjärups bibliotek och Hjärups Byalag.

Sagostund: Babblarna (från 2 år)
Fredag 18 maj kl. 10
Barnbibliotekarie Anna berättar spännande, roliga sagoäventyr med hjälp av dockor.
Fri entré.
Hjärups bibliotek.
Arr: Hjärups bibliotek.

Staffanstorps konsthall
Verksamheten i konsthallen har ett längre
uppehåll. Konsthallen ingår i multifunktionshuset som beräknas vara ombyggt i
september 2018. Under denna period kommer Kultur och fritid arbeta på att föra ut
kulturen i Staffanstorp på andra sätt.

