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Danne Stråhed och Dynamo

Skånska Kalasorkestern

Det finns mycket att se, uppleva och göra i sommar. Missa till
2-4
exempel inte Skånefestivalen 29-30 juni!

I demokratins tjänst

Happy i matsalen

Vill du bli frivillig?

I september är det dags för val till riksdag,
5
kommun och region

Drygt 3 500 elever i samtliga skolor kan
6
sätta betyg på skolmaten varje dag

Möt Claes Eggert som för fem år sedan
11
valde att bli klassmorfar
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Christian
Sonesson

Kommunstyrelsens
ordförande (M)

Det var med stor glädje jag för
några dagar sedan undertecknade avsiktsförklaringen med
Internationella Engelska Skolan
(IES) och Hemsö. Det innebär
att kommunen får en ny skola
för 600 elever, från förskoleklass
till årskurs nio.
Särskilt hedrande för kommunen
är det att IES för första gången
tänker starta en förskola. Att de
då väljer Staffanstorps kommun
för detta känns väldigt bra. Det
är också ett styrketecken att de
väljer att starta en skola mindre
än sju kilometer från en av deras
andra skolor (IES i Lund).
Internationella Engelska Skolan
visar upp fantastiska resultat.
Kunskapsfokus, höga förväntningar, ordning och redan samt
studiero är centralt. Så bör det
vara i alla skolor, men få har
lyckats lika bra som IES. Kommunen arbetar kraftfullt med
dessa frågor och vi är en bra bit
på väg, med väldigt bra skolor
– duktiga lärare, engagerade
rektorer och övrig personal som
arbetar hårt. Inte desto mindre
tror jag att vi har mycket att lära
av IES arbetssätt, för att vässa
oss ytterligare en bit.

Skånefestivalen fredag 29 och lördag 30 juni
Fredag och lördag 29 och 30
juni bjuder kommunen åter in
till Skånefestivalen i Hjärups
Jakriborg – för andra året i
följd!

Det bjuds bland annat på Gunhild Carling, Anna Hertzman,
Danne Stråhed, Tribute to Peps
Persson. I restaurangtälten
serveras såklart både äggakaga,
spiddekaga och mycket annat.
Skånska sillaacademien säljer sil�lamackor.
Var med och kora Skånes bästa
öl från skånska mikrobryggerier.
Delprovningar fredag och lördag i Gästis restaurangtält under
ledning av dryckesutprovaren
Simon Axell-Thoor. Final på
lördagen.
Besök det skånska bokbordet
med bokhandlare Tord Håkansson.
– Det blir två fantastiska skånedagar med flera scenshower för
både vuxna och barn, skånska
delikatesser och det är fri entré.
– Hjärupsbon, artisten Cornelius
Löfmark som bland annat skrev
och medverkade i musikalen om
Kal P Dal, kan mycket väl bli den
stora överraskningen för publiken, berättar arrangören.

där alla bjuds in att sjunga kända
och coola låtar tillsammans kl. 16
på lördagen!
Barn inbjuds att ”gräva efter
Skånes historia” i grävlådorna
med Uppåkra arkeologiska center
under lördagen.
Program fredag 29 juni
Kl. 17 Torget öppnar.
Kl. 18 Prisutdelningar! Staffanstorps kommuns kulturpris, pris
för årets idrottsprestation och
årets ungdomsledarpris delas ut!
Kl. 18.30 Stiftelsen Skåneländska
flaggans dag presenterar tävlingen
Årets skåning 2018.
Kl. 19 Skånska Kalasorkestern
med Spike Botterill. Skånsk
allsång och goa låtar; skånskt,
irländskt, blues, rock, etc!
Kl. 21.30 Show med Danne
Stråhed & Dynamo med artisten
Cornelius Löfmark!

Många barn från Staffanstorps
kommun går redan i IES i Lund
eller står i kö till en plats. Nu
kommer fler att få chansen när
valmöjligheterna blir större.

Prisutdelningar
Tävlingen Årets skåning presenteras av Stiftelsen Skåneländska
flaggans dag.
Staffanstorps kommun delar ut
årets tre stora priser, för årets
idrottsprestation, årets ungdomsledarpris, kulturpriset och kulturstipendier.

Sommaren står för dörren och
jag vill därför passa på att önska
er alla en riktigt trevlig och fin
sommar, med avkopplande
ledighet och tid för familjen!

För de minsta på lördagen
Teatergruppen Lilla Vilda Teatern bjuder på en härlig flärdfull,
fantasirik och rolig föreställning

Program lördag 30 juni
Kl. 15 Torget öppnar.
Kl. 15-18 För barn: Gräv efter
Skånes historia med UAC i grävlådorna.

Ansvarig utgivare

Grafisk form

Kl. 16 För barn: Allsångsshowen
med Lilla Vilda Teatern.
Kl .17.30 Skånska Husbandet kör
skånsk allsång.
Kl. 19 Tribute to Peps Persson.
Gruppen Balthazar hyllar en
skånsk ikon.
Kl. 20.30 Anna Hertzman med
band. Sommarens skånska comeback!
Kl. 22 Gunhild Carling Family
Show.
Skånefestivalen arrangeras
av Staffanstorps kommun
i samarbete med Uppåkra
IF, Guldkanalen, Jakri AB, Staffanstorps Gästis, Hjärups caféteria
& lunchrestaurang, Skånska Sillaacademien, Stiftelsen skåneländska
flaggans dag, Simon Axell-Thoor,
Uppåkra arkeologiska center, med
flera.
Skånefestivalen finansieras genom
Staffanstorps kommun, Leader
Lundaland samt Sparbanksstiftelsen Finn och Sparbanksstiftelsen
Färs & Frosta.
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Kulthuset – ny attraktion i Uppåkra
Besökaren får vara med om fyra
spännande historiska händelser långt ned i Uppåkras djupa
kulturlager.
– Vi har skapat en spännande
ljud- och bildupplevelse som
utspelar sig under det gamla
kulthuset där besökaren på
film får se fyra olika spännande
händelser som lämnat avtryck i
Uppåkras historia. En resa i tid
och rum, från kulthusets uppbyggnad under 200-talet tills det
monterades ned omkring 900
e.Kr.

Den 19 maj invigde professor
Dick Harrison en helt nybyggd och fyra meter hög
replik av det gamla kulthuset
i Uppåkra.

Kulthuset är en ny attraktion
som ytterligare sätter fyndplatsen
Uppåkra på kartan.
Redan vid de första utgrävningarna av Uppåkra på tidigt
1900-tal hittades rester av det
ursprungliga huset som använts
som religiöst ceremonihus och
offerplats.
Ursprungshuset är daterat till
cirka år 200 och var en mäktig
och robust träbyggnad som mätte över tio meter i höjd, uppförd
med fyra kraftiga takbärande
trästolpar.
Det är byggföretaget Peabs
Byggservice AB i Staffanstorp
som sponsrat Uppåkra arkeologiska center genom att tillverka
och skänka den helt nybyggda
kopian av hur arkeologerna tror
huset såg ut, i skala 1:3.2.
Det nya kulthuset är rekonstruerat utifrån en av flera tolkningar
av hur byggnaden en gång såg ut.
Byggarbetet utfördes med ledning av Mats Mårtensson, arbetsledare på Peab, med lång erfarenhet av restaurering av gamla hus,

bland annat gamla timmerhus på
Skansen. Repliken är delvis byggd
enligt konstens alla regler, helt i
trä, med träplugg istället för skruv.
Kulthuset blir upplyst på kvällar
och nätter och kommer att synas
ända från E22:an.
Ny upplevelseutställning:
underjorden!
Underjorden är Uppåkra arkeologiska centers nya utställning som
öppnade i maj 2018 och som är
den andra av sommarens stora
publikmagneter.
– Här kan vi förmedla det vi vet
om Uppåkra på ett mer förståeligt
och lockande sätt, berättar ansvarige arkeolog Sofia Winge.

För hela familjen: arkeologiskolan
Tillsammans med en arkeolog
får hela familjen testa på arkeologi!
Grävning, tvättning och dokumentering av fynden, följs ofta
av livliga diskussioner om vad
det är som har hittats. Både
lärorikt och roligt för alla åldrar!
Rekommenderas från fem år.
Öppettider i sommar
Juni-september är det öppet
fem dagar i veckan, onsdagar till
söndagar, kl. 10-16 (utom midsommarhelgen och 25/8).
På uppakra.se kan du läsa mer!

Vendeltidsdagarna 29-30 september
mellan cirka 550-750/800 e.Kr.
och kommer återges så autentiskt
och vetenskapligt som möjligt.
På kontinenten kallas perioden
Merovingian Time eller Early
Medieval Time.
– Flera historiska vendeltidssällskap deltar från både England,
Italien och Sverige och gör
Vendeltidsdagarna till en autentisk
För 1 400 år sedan var Uppåkra
uppvisning av hur livet såg ut för
en sjudande, levande stad med en
1 400 år sedan, hur man uppträdstor befolkning av krigare, hande, klädde sig till fest och högtider
delsmän och hantverkare. Över
och var beväpnade.
dem styrde en kung.
På stigen ut på området går beSista helgen i september återskasökaren genom en tidsportal in i
pas regionens gamla maktcentra
vendeltiden där krigare uppehåller
med en hejdundrande fest för
sig och där man kan uppleva hur
hela familjen och för alla histoolika typer av hantverk kan ha tillriskt och arkeologiskt intresserade.
verkats i Uppåkra: smide, gjutning,
växtfärgning, textil, tillverkning av
Tidsportal till år 618
träleksaker och mjödtillverkning.
Vendeltiden var den flärdfulla
Det bjuds även på en modevisepoken alldeles före vikingatiden, ning då publiken får möjlighet att
– Kom till Uppåkra och njut
av makten och prakten från
tiden före vikingarna! Vi
daterar tillbaka tiden till år
618 och ”återskapar” vendeltiden, en ganska okänd men
avgörande och spännande
period i vår historia, välkomnar arkeolog Sofia Winge!

jämföra vendeltidens praktfulla
klädedräkter mot vikingatidens
mode.
Marknadsplats, sagor och
teater
En marknadsplats skapas
bakom kyrkan med bland annat
mat, kryddor, honung, fällar,
pälsar och annat hantverk som
hör vendeltiden till.
Det bjuds på sagostund med
Peter ”Gråe” från VikingaTider
för alla barn, arkeologiskola och
guidade visningar samt fyndvisning i anslutning till höstens
utgrävningar. Även vendeltidsteater planeras i Uppåkra kyrka
där det det heroiska eposet
Beowulf sätts upp av Thales
teater både lördag och söndag
Uppåkra café står för mat- och
kaffeservering i samarbete med
Staffanstorps gästis.
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Sammanträden
Juni-oktober 2018
Nedanstående dagar fattar
politikerna i Staffanstorps
kommun beslut.
Kommunfullmäktige
11 juni, kl. 9 (budget)
1 oktober, kl. 18
Kommunfullmäktige är
öppet för allmänheten.
På staffanstorp.se kan du följa
sammanträdet direkt eller när
det passar dig.
Kommunstyrelsen
17 september, kl. 18
Barn- och utbildningsnämnden
4 juni, kl. 18
2 oktober, kl. 18
Kultur- och fritidsnämnden
12 juni, kl. 18
25 september, kl.18
Miljö- & samhällsbyggnadsnämnden
20 juni, kl.18
26 september, kl. 18
Socialnämnden
5 juni, kl. 18
28 augusti, kl. 18
25 september, kl. 18
Tekniska nämnden
7 juni, kl. 18
4 oktober, kl. 18
Valnämnden
14 juni, kl. 18
29 augusti, kl. 18
10 oktober, kl. 18
Biljetter
Entré: 100 kr, studenter 80 kr,
ungdomar 13-18 år 50 kr, barn
upp till 12 år fri entré.
Beowulf: 90 kr, studenter 70 kr
(förköp, begränsade platser).
Biljetter säljs av Biljettbyrån på
Lund C (lund.se/biljettbyran) och
Ticketmaster (ticketmaster.se)
Fakta om Uppåkra
arkeologiska center
Består av 44 hektar (mer
än 57 fotbollsplaner) som under
mer än 1 000 år var en stadsliknande plats för handel och
hantverk, men främst ett religiöst
maktcentrum.
Uppåkra är Nordens största, fyndrikaste och mest långvariga järnåldersbosättning.
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Turista hemma i sommar!
kärnan vid enskiftet 1812. Cirka
1830 öppnades en hälsobrunn.
Esarp
Sånahusen i Esarps by är en liten
Vi lever i en kulturbygd med ett
hantverksby med putsade gaturikt kulturliv och fantastiska hishus. Esarps bebyggelse återspegtoriska kulturmiljöer att njuta av.
lar den sociala skiktningen på
Allt precis runt knuten! Så varför landsbygden förr.
inte turista litet hemma i sommar?
Tottarp
Ringare- och Ryttaretorpen vid
Fornminnesplatser
gamla kyrkan är längor från börJärnåldersstaden Uppåkra
jan av 1800-talet.
Fyndplatsen i Uppåkra är Skandinaviens största, fyndrikaste och Trolleberg
mest långvariga järnåldersbosätt- Skånskt herresäte byggt av medeltida hällmaterial. Typexempel på
ning. Här låg en stadsliknande
bebyggelse i mer än 1000 år. Den 1700-talsherrgård i arkitekt Carl
Hårlemans anda.
40 hektar stora fyndplatsen var
Flackarps mölla
ett betydande ekonomiskt, poliFlackarps Mölla, holländsk mölla
tiskt och religiöst maktcentrum,
använd 1869-1950. En tidigare
ett kungasäte.
mölla brann ner 1867.
Gullåkra mosse
Offerplats från stenålder till
Andra besöksmål
bronsålder. På 1800-talet hittades en bronslur som nu finns på Jakriborg
Jakriborg i Hjärup, en hel stadsHistoriska museet i Lund. Här
fanns en hälsobrunn och en äm- del närmast utformad som en
pastisch av en hansastad.
betssten som tjänade som bord
under byastämmorna.
Tirups örtagård
En av Europas största örtagårdar
Kolböra mosse
med plantskola, visningsträdgårSynlig bronsåldersgrav, flera
rester av boplatser. Mammutbete dar, butik, café- och repskog för
barn.
hittad i området.
Åstradsgårdens hembygdsKyllingahönan
museum
Gånggrift på höjd öster om
Från 1600-talet intill Brågarps
Mölleberga by. En av tre delvis
kyrka i centrala Staffanstorp.
bevarade stendösar från yngre
stenåldern. Syns från vägen mel- Byggnad från 1890-talet. Cirka
2 000 hantverksföremål.
lan Bara och Mölleberga.
Nevishögs smedja
Nafnes sten
En ovanlig runsten från vikinga- Museum över en komplett
smidesrörelse. Intill Nevishögs
tiden, daterad cirka år 1000.
Stenen finns i en privat trädgård, kyrka, från 1836, i bruk till 1956.
synlig från Hjärupsvägen.
Kulturforum Esarp/Theodor
Jönssons stiftelse
Esarpshögen
Konstnärs- och skolmuseum.Ett
Gravhög från bronsåldern.
av Sveriges få intakta konstnärsGullåkra, Hjärup, Flackarp
hem med ateljé.
och Önsvala
Staffanstorps Gästis
Lämningar efter bronsåldersboMed anor i 1700-talets Krued
platser. Vid Önsvala finns även
eller Stanstorpa Kru. Gästgiveri
rester efter boplats från yngre
stenåldern. Rika fynd av keramik 1873. Nuvarande Gästis byggdes
1880.
och metaller samt flatmarksgravar från järnåldern.
Kommunens tio stenkyrkor
Kabbarp, Djurslöv
Flatmarksgravar från järnåldern. Till domkyrkobygget i Lund
hämtades skickliga mästare från
Europa som lärde upp lokala
Historiska byar, spännande
hantverkare. Resultatet blev fler
platser
än 300 nya stenkyrkor i Skåne,
Gullåkra by
Fem gårdar av sju blev kvar i by- varav tolv i Staffanstorps kommun. Tio finns kvar i dag.
Visste du att Staffanstorp är
Sveriges fornminnestätaste
kommun?

Bjällerups kyrka
1100-talet. En av Skånes äldsta
romanska byggnader.
Brågarps kyrka
1100-talet. Tidigare stavkyrka i
trä.
Kyrkheddinge kyrka
1100-talet. Ombyggd på 1400och 1800-talen.
Knästorps kyrka
1100-talet. Tornet troligen från
1200-talet.
Mölleberga kyrka
1100- eller 1200-talet. Dopfunt
från 1100-talet.
Nevishögs kyrka
Långhus från 1200-talet.
Esarps kyrka
1200-talet. Helt ombyggd 1860.
Tottarps kyrka
1200-talet. Ombyggd fem gånger.
Görslövs kyrka
Valv från 1300-talet. Ombyggd
på 1800-talet
Särslövs kyrka
Valv från 1400-talet. Torn från
1862.

Övriga kyrkor
Uppåkra kyrka
1864. Nygotisk stil.
Flackarps klockstapel
Minne av en 1100-talskyrka som
revs på 1860-talet.

Badbussen i sommar

Vill du njuta av havsbad i sommar, men bor i Staffanstorp
och Hjärup och kanske
saknar egen bil? Var
lugn! Badbussen går i
sommar igen!
Badbussen från Staffanstorp
till Lomma går mellan 17 juni18 augusti för 2018, och är en
förlängning av linje 102 som
går mellan Staffanstorp och
Hjärup.
Turerna körs med taxi av Skånetrafiken och måste beställas
på telefon 0771-77 44 99 minst
två timmar i förväg.
Mer information hittar
du hos Skånetrafiken.

Skåneländska flaggans dag
I år är det Staffanstorpsborna
som först av alla får veta vem
som utsetts till Årets Skåning!
Skåneländska flaggans dag
firas i år i Balders hage söndagen 15 juli kl 16.

Det är ett hedersuppdrag att stå
värd för det traditionstyngda evenemanget som alltid genomförs
på olika platser i Skåne. I år har
äran tillfallit vår kommun.
Det blir en härlig skånsk eftermiddag i det gröna. Utöver
avslöjandet av Årets skåning 2018
blir det skånsk musik med gruppen Skånska visor, skånsk prylvärdering/antikvitetsvärdering och
skånsk quizz med skojiga priser.
Om Årets skåning själv har möjlighet att närvara koras vederbörande på plats den här dagen.
Prylvärdering av antikexperter
Förra Årets Skåning, antikexperten Karin Laserow är inbjuden
att värdera era prylar och gamla
skånska allmogeföremål.
Alla besökare uppmanas att ta
med sig sina gamla skånska före-

mål och få dem värderade på plats.
– Låt våra främsta antikexperter
titta på dina fina gamla skånska
allmogeföremål, och avgöra deras värde, uppmanar vice ordförande i Stiftelsen Skåneländska
Flaggans Dag, Göran Hansson.
Tidigare årets skåningar
Det är Stiftelsen Skåneländska
flaggans dag och tidningen Expressen/Kvällsposten som utser
Årets skåning efter en omröstning
bland läsarna i Kvällsposten.
Tidigare har kända namn som
Siw Malmkvist, Ronnie Hellström, Danne Stråhed, Peps
Persson, Lasse Holmqvist, Hasse
Alfredson, Jan Malmsjö, Gunhild
Carling, med flera utsetts.
Alltid tredje söndagen i juli
Den skånska flaggan firas alltid
den tredje söndagen i juli. I år
sker detta för 51:a året i följd och
alla är hjärtligt välkomna till en
härlig skånsk eftermiddag i det
gröna i Balders hage i Staffanstorp söndag 15 juli kl 16!

staffanstorp.se
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Hedersuppdrag i demokratins tjänst
munen och varje distrikt får en
vallokal.
Vallokalerna i de 13 distrikten
finns på följande platser och håller öppet på valdagen kl. 8-20:
Matsalen på Anneroskolan/
Bråhögshallen, gemensamhetslokalen på Aspvägen, rådhuset,
Borggårdsskolan, Baldersskolan,
Mellanvångsskolan, Stanstorpsskolan, Hagalidsskolan, Hjärupslundsskolan, Uppåkraskolan,
Tottarps skola, Kyrkheddinge
skola samt källarlokalen på Köpmannagatan 16 i Jakriborg,

Den 9 september är det dags
igen för val till riksdag, kommun och region.

– Många upplever det som ett
val, men det är faktiskt tre, säger
ordförande i valnämnden Pierre
Lindberg (M). Vi ska välja nya
ledamöter till både riksdag, kommun- och regionfullmäktige.
Valnämnden är en politiskt och
representativt tillsatt nämnd bestående av fem ordinarie ledamöter och fem ersättare.
– Det är ett väldigt hedrande och
viktigt uppdrag. För mig är det
inte politiskt, utan större än så,
vi i valnämnden är i demokratins tjänst, säger Pierre Lindberg
som har 14 års erfarenhet av val
i Staffanstorps kommun. Han
kom in som ersättare i valnämn- röstmottagare, så kallade ambuden redan 2003 och valdes till
lerande röstmottagare. Detta är
dess ordförande 2012.
möjligt under samma tid som
förtidsröstningen pågår.
Alla ska kunna rösta
I varje valdistrikt behövs minst
åtta opolitiskt tillsatta röstmot– Vår uppgift är att sprida information inför valet och finnas tagare.
Totalt är fler än 100 personer
till hands för röstmottagarna
engagerade aktivt som röstmotunder valdagen då vi har jour
tillsammans med tjänstemän från tagare i kommunen. Man måste
vara fyllda 18 år, genomgått en
kommunen. Vi är tillgängliga kl.
lämplighetsbedömning samt en
7-24 på valdagen, men jobbar
givetvis även efter tolvslaget om obligatorisk kvällsutbildning.
det behövs. Uppstår en fråga eller situation i valdistriktet så kan Inspirationskväll
distriktet fråga oss eller valmynNytt för i år är att valnämnden i
dighetens experter till råds.
god tid gick ut med en inbjudan
Mellan valen är det valnämndens till en inspirationskväll om valet.
uppgift att följa utvecklingen av
– Vi bjöd in alla röstmottagare
nya lagar, regler och rekommen- från förra valet samt de 250
dationer.
unga staffanstorpsbor som går
– När vi närmar oss valet, unge- ut gymnasiet i vår. Det var första
fär ett år i förväg, drar vi igång
gången valnämnden gjorde en såvårt arbete på allvar.
dan satsning och den slog väl ut.
Kommunvalet i år är extra spän- – Det blev ett blandat deltanande eftersom man infört en ny gande, både gamla och unga
mandatspärr på lokal nivå på två som fick information om nyheprocent för kommuner med en
ter samt fick lyssna till Pernilla
valkrets och på tre procent för
Berlin som arbetat som valobserkommuner med två valkretsar
vatör i Ryssland och Mongoliet.
eller fler, säger Pierre Lindberg.
Det var spännande att lyssna på
hennes erfarenheter.
Ambulerande röstmottagare
– Det är ett sätt att sprida kunskap och information och även
– Vår uppgift är också att se till
synliggöra vårt arbete.
så att alla röstberättigade bereds
möjlighet att avlägga sin röst.
Högt valdeltagande
Väljare som på grund sjukdom,
funktionsnedsättning eller ålder
Staffanstorp är en av de kommuinte själva kan ta sig till ett röstner i landet som håller demokmottagningsställe kan efter egen ratins fana högt med ett ökande
begäran lämna sin röst i bostavaldeltagande.
den till två särskilt förordnade
– 2010 röstade 88,24 procent

av invånarna, 2014 hade siffran
stigit till 89,68 procent. Nästan
90 procent. För hela landet var
siffran 85,81 procents valdeltagande förra gången.
Totalt har 17 229 av våra kommunmedborgare rösträtt i riksdagsvalet, medan 17 777 av våra
invånare får rösta kommunalt
och till regionen (siffrorna är
från 1 mars 2018).
Även förtidsröstningen ökar.
2010 var siffran 3 855 förtidsröstande, det vill säga 23,91 procent.
Den siffran steg 2014 till 4 710
förtidsröstande vilket var 28,35
procent av alla med rösträtt.
– Allt fler väljer förtidsröstning.
Vi har i år utökat möjligheten för
förtidsröstning i rådhuset hela
valdagen, säger Pierre.
Vem får rösta
Alla som är fyllda 18 år och upptagna i röstlängden får ett röstkort med posten. Endast svenska
medborgare får rösta i riksdagsvalet. EU-medborgare eller personer från Norge eller Island som är
skrivna i en svensk kommun får
rösta till kommun, landsting eller
region. Medborgare i övriga länder måste ha varit skrivna i tre år
i Sverige för att få rösta till kommun och landsting/region.
Den 9 september öppnar vallokalerna. Men redan den 22
augusti kan du börja rösta för då
inleds förtidsröstningen.
Valdistrikt och vallokaler
Totalt finns 13 valdistrikt i kom-

Förtidsröstning
Två lokaler öppnas för förtidsröstning i kommunen, rådhuset
i Staffanstorp samt biblioteket i
Hjärup. Här sker förtidsröstning
från och med 22 augusti.
Nytt för i år är att rådhuset håller öppet för förtidsröstning på
valdagen kl. 8-20. Kommunmedborgare på långresa kan utlandsrösta på svenska ambassader eller
konsulat alternativt genom poströstning, som numera endast kan
göras från utlandet. För poströstning krävs ett poströstningskit
som kan fås av valmyndigheten,
ambassaden eller kommunen.
Rösträkning
Rösterna räknas av varje valdistrikt ute i vallokalerna efter
kl. 20 på valdagen. Allmänheten
får lov att närvara som åskådare
under tiden rösträkningen pågår
men får inte delta aktivt i arbetet.
De förtidsröster som avläggs
under valdagen samt röster som
inte nått fram till vallokalerna inför valdagen räknas vid det som
kallas för ”onsdagsräkningen”.
Valinformation
All information om valet publiceras kontinuerligt på staffanstorp.se/val2018.
Här får man information om hur
valet går till, adresser till vallokaler, öppettider, frågor och svar.
– Det är viktigt att våra medborgare vet vart de ska vända sig
och att platsen där vi publicerar
informationen är pålitlig, säger
Andreas Siverståhl på Staffanstorps kommuns valkansli.
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Stor succé för happyknapparna i skolmatsalarna!
är ett jättebra sätt att mäta hur
pass nöjda eleverna är och det
har gjort oss litet överraskade.
Det finns maträtter som inte varit så populära som vi trott bara
för att många ätit av dem. På det
här viset får vi verkligen veta vad
eleverna tycker, säger Åsa Hansson, arbetsledare i produktionsköket på Hagalidskolan.

Vilken maträtt går bäst hem
bland eleverna i skolorna i
Staffanstorps kommun?
Svaret är inte helt otippat.
När det serverades köttbullar
med brunsås, kokt potatis
och lingonsylt tryckte hela 81
procent på den glada gröna
gillaknappen!

Sedan början på vårterminen kan
alla drygt 3 500 elever i samtliga
skolor från förskoleklass till åk
9 sätta betyg på skolmaten varje
dag genom att trycka på en av
fyra smileyknappar. Fyra möjligheter finns: grön för jätteglad,
ljusgrön för halvglad, ljusröd för
halvsur och röd för sur.
– Vi vill servera mat som våra
gäster tycker om. Vi är ju här för
barnens skull. Målet är att få nöjdare matgäster genom att hitta
de recept och maträtter som våra
gäster tycker om, säger kostchef
Markus Östling och biträdande
kostchef Johan Cederquist på
Staffanstorps kommun.
– Frågan vi ställer är ”Hur smakade maten idag?”, men vi vet
också att en bra måltidsupplevelse är mer än det som ligger
på tallriken. Varje vecka får in
15 000 svar. Totalt 3 200 barn är
inskrivna vilket ger en svarsfrekvens på nära 85 procent!
Resultatet går digitalt direkt till
kostchefen och de skolköksansvariga på skolorna som avläser
betygen varje dag..

Bäst och sämst
Köttbullarna toppar alltså listan
över mest populär maträtt. Två
andra populära maträtter är den
Happyknapparna kan användas till fler saker än att betygsätta maten. I vintras tävlade skolköken i
så kallade ”hotcoden”, panerad
att på olika sätt försöka öka andelen nöjda matgäster. Hagalidskolan vann före Mellanvångsskolan och
Stanstorpsskolan. På bilden biträdande kostchef Johan Cederquist, produktionsansvariga Åsa Hansson torsk serverad i vikbröd med kall
sås, samt ”gulaschsoppa med
på centralköket på Hagalidskolan och kostchef Markus Östling.
bort helt. Mellan 50 och 60 pro- yoghurt och mjukt bröd”. 70
I elva skolor
procent gillade båda.
cent justerar och finslipar vi reStaffanstorp är inte först med
cepten, mellan 60 och 70 procent Sämst har hittills eleverna tyckt
systemet men man är en av de
får stå kvar som de gör och rätter om ”fisk under kaviar- och
första som har installerat det i
som får över 70 procent planeras purjolökstäcke med kokt poalla skolor i hela kommunen.
tatis” som blev en riktig flopp,
in oftare i framtida matsedlar.
– Det finns de som har en eller
bara 31 procent gillade. ”Kebabtvå per kommun och skickar runt
gryta med kokt ris” gillades av 58
dem, men vi har en i varje skola, Överraskande resultat
procent. Även en korvgryta fick
Nästan alla barn sätter betyg
elva stycken, sedan i januari.
ett överraskade svagt resultat i
varje dag efter varje måltid, både förhållande till vad man trott.
Happy-konsollerna är placerade
intill diskinlämningen i alla skol- frukost och lunch.
– Kaviarfisken tar vi bort helt.
restauranger i Staffanstorp, Hjä- Resultatet har överraskat kostKebabgrytan återkommer när vi
sektionen och även skolköksper- gjort om receptet, säger Markus
rup, Kyrkheddinge och Tottarp.
sonalen.
De har blivit en riktig succé och
och Johan.
Skolmaten i Staffanstorps komligger redan idag till grund för
– Happy är en stor hit. Det är
mun får genomgående högt
menyplaneringen.
jättebra att man satsar på att ta
betyg via den här mätningen. De reda på vad barnen tycker. Man
– Vi använder resultatet på fölmaträtter som uppskattas mest
jande vis i vår planering, säger
tror att man vet, men det gör
återkommer oftare, medan matkostchef Markus:
man inte. Men med detta systerätter som inte går hem tas bort
– En maträtt som fått under 50
met så vet vi faktiskt, säger Åsa.
– Detta med Happy-knapparna
procent gillatryckning plockas

God tillgänglighet på musikkurser inför hösten
– Tillgängligheten är god. Däremot kan det hända att man först
får sitt andraval tillgodosett. Men
då rekommenderar vi att man
står kvar tills det blir en plats ledig på det instrument man hellre
Det finns 212 kurser att välja
önskar. Det brukar lösa sig, säger
mellan inom den kommunala
Eva Hassgård på Staffanstorps
musikskolan och de tre friståkommun som också vill slå ett
ende musikskolorna som ingår i
slag för de mera ovanliga instrumusikchecksystemet.
menten.
Här finns olika slags gitarrkurser, – Populärast är kurserna i gitarr,
trummor, sång, flöjt, brassinstru- piano och sång, men vi skulle
ment, fiol, cello, piano, kurser i
gärna önska att fler tänker litet
ensemblespel, spel i rockband,
bredare. Det finns många spänstorband, körsång, etc.
nande instrument att prova på.
– Man kan söka sex kurser men
Kurser ges för nybörjare, medelkan bara antas till två av dem. Det duktiga och de som redan är
går att gå fler kurser än så men då avancerade inom sitt instrument
blir föräldraavgiften högre.
eller område.
Det är dags att söka inför
höstens intagning för alla
elever i Staffanstorps kommun som vill gå musikkurser i
höst och i vinter.

I stort sett inga köer
– Det går att anmäla sig när som
helst under året men de stora
antagningarna sker i terminsstarten så det är klokt anmäla sig på
våren om man vill spela i höst.
De skolor som ingår i musikchecksystemet i Staffanstorps
kommun är Staffanstorps musikskola, Rockskolan Staffanstorp,
Lunds musikskola PSS samt
Limus.
Systemet med musikchecken har
blivit en stor framgång och gjort
att alla köer till musikkurserna
kapades. Idag finns i stor sett
ingen kö.
Musikchecken är som en slags
skolpeng. Kommunen står för

den stora kostnaden och föräldrarna får betala en mindre kursavgift.
För ämneskurserna med en till
tre elever i varje får föräldrarna
betala 1 300 kr, för gruppkurserna, till exempel ensemble eller
rockband 650 kr per termin och
för deltagande i storgrupperna,
som körerna, 500 kr per termin.
Under året som gått har totalt 619
barn och ungdomar i kommunen
gått sammanlagt 782 kurser.
Den som vill veta mer och anmäla sig hittar information och
aktuella länkar på Staffanstorps
kommuns webbplats under Fritid
och upplevelser/musikskolor.
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Skolorna starkt framåt i ny mätning
samtliga skolor i Staffanstorps
kommun. Både elever och vårdnadshavare får svara på en lång
rad frågor om hur nöjda de är
med skolan.
Även föräldraresultatet har höjts
jämfört med tidigare och den
punkt föräldrarna höjer främst
– Detta är den allra viktigaste
är frågan om ”mitt barn får den
skolundersökningen eftersom det stöd och hjälp som behövs.”
är eleverna själva som uttrycker
Eleverna gör enkäten i skolan,
sin uppfattning om hur nöjda de vilket medför att i princip alla
är, säger ordförande i barn- och
elever svarat på enkäten.
utbildningsnämnden (BUN)
Nino Vidovic (M) och tf utbild- Nöjda med sin skola
ningschef Krister Åkesson.
– Bland de punkter där vi går
– Det är mycket glädjande att
skolorna går framåt i förhållande mest framåt är frågan om hur
nöjd eleven är med skolan i sin
till förra årets mätning. Detta
helhet. Resultatet har ökat med
är en väldigt viktig värdemätare
hela 10 enheter, från 61 till 71 av
som inte går att vikta mot de
officiella rankingar som publice- 100 möjliga, vilket är en kraftig
förbättring.
ras av olika organisationer.
– Det som glädjer mig mest är
NKI betyder nöjd kundindex.
att undersökningen visar på en
Varje år genomförs en NKIundersökning för vårdnadshavare tydlig förbättring av det så viktiga
förhållandet mellan lärare och
samt elever i årskurs 5 och 8 i
Enligt årets NKI-undersökning
utförd i mars bland elever
och vårdnadshavare får
grundskolorna i Staffanstorps
kommun högre omdöme på
nästan varje område jämfört
med föregående år.

elever. Eleverna känner i högre
grad att lärarna är engagerade,
har högre förväntningar och
därmed också ger ett högre stöd.
Resultatet har gått framåt på alla
punkter, vilket är glädjande, säger
Nino Vidovic.
– Två andra viktiga faktorer är
trygghet och studiero. Eftersom
nämnden och verksamheterna
haft särskilt fokus på dessa områden är det extra trevligt att se en
så positiv utveckling.
Målet – en hög lägstanivå
Skolorna i kommunen arbetar
ständigt för att skapa trygghet,
studiero och förstärkt fokus på
lärandet samt på att förstärka relationen mellan lärare och elever.
– Det är extra roligt att alla skolor ökat i NKI-undersökningen,
vilket är ett tecken på att det
pågår ett bra och stort arbete ute
i skolorna, konstaterar de båda,
och det är extra positivt efter-

som vi under en period hade en
ovanligt hög personalomsättning
som inte speglar av sig i resultatet. Istället ser vi att flera års
arbete med främjande metoder
för eleverna har gett resultat när
det gäller upplevt inflytande och
trygghet.
– Det handlar om att vi ska ha en
hög lägstanivå på alla områden
inom skolan. Det jobbar vi med
dagligen både på central nivå och
på skolorna. Vi tänker fortsätta
utvecklingen i den här riktningen
och ge elever, personal och
rektorer lugn och ro i sitt arbete.
Vi arbetar hårt med dessa frågor
och det är tillfredsställande att
det nu syns i elevenkäten, säger
Krister Åkesson.
– Det är en så pass stark ökning
att vi utan att tveka kan dra slutsatsen att något bra har hänt. Vi
tolkar resultatet som att vi har en
god utveckling, konstaterar Nino
Vidovic.

Ängslyckans förskola tar form
Vi börjar med fönstermontage
på första våningen redan före
semestrarna, berättar projektledare Magnus Ek på Staffanstorps
Kommunfastigheter AB.
Förskolan byggs i två plan på
Staffanstorps kommun växer, fler 3 000 kvm med balkonger,
flyttar in i de nya bostadsområde- rutschkana från övervåningen,
na och alltfler föräldrar behöver
utelek, utomhus- och inomhusbarnomsorg för sina barn.
scener, gemensamhetsutrymmen,
Planering och projektering av
mottagningskök, med mera.
nya skolor och förskolor pågår
Byggnaden blir certifierad som
på flera håll i kommunen.
miljöbyggnad silver med miljöVåren 2019 beräknas den stora
godkänt byggmaterial, låg enÄngslyckans förskola stå klar
ergiförbrukning med solceller
med tolv avdelningar med plats
på taket, ett inneklimat som tar
för 270 barn.
hand om dagsljuset och skyddarPlattan är gjuten, väggarna är resta och skyddar mot solen, en geoch golvet lagt även på plan två.
nomtänkt ljudmiljö och behovs– Allt går enligt ritningarna.
styrning av ventilation.
I hjärtat av Hjärup växer den
stora förskolan Ängslyckan
fram. Förskolan beräknas stå
klar och redo för inredning
och inflyttning om ett år.

Ängslyckans förskola växer just nu fram i centrala Hjärup med plats för 270 barn.

Barn i föräldrars fokus
Träffarna sker vid tre tillfällen
och föräldrapar går i separata
grupper. Utbildningen är på
kvällstid och är kostnadsfri.
De tre träffarna har följande
– BIFF har som mål att öka förteman:
äldrars medvetenhet om vad som • förändringar för barnet
gynnar barnets utveckling och öka • barnkonventionen, barnets
tilltron till sin egen föräldraförnätverk och anknytningsteori
måga och betydelse. Utbildningen • barnets utvecklingsfaser och
vill hjälpa till att utveckla färdigkommunikation
heter som gör det möjligt att sätta Anmälan till höstens kurser är
sitt barns behov i fokus, berättar
öppen, första kursen startar den
gruppledare Jennie Andersson.
11 september och andra kursen
– Vi som arbetar med BIFF är
startar den 30 oktober. Träffarna
socionomer anställda inom
sker varannan vecka.
Staffanstorps kommun och har
För mer information eller anmälång erfarenhet av att träffa förlan, mejla till biff@staffanstorp.se
äldrar och familjer i svåra situaeller ring BIFF-gruppledare Jentioner.
nie Andersson, 046-287 17 00.
Barn i föräldrars fokus, BIFF,
är en kort föräldrautbildning
som vänder sig till föräldrar
som separerat.
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Nytt markförvärv kan ge tusen nya jobb
Staffanstorp blir allt hetare
som etableringsort i Öresundsregionen. Nyligen
förvärvade företaget Kilenkrysset AB 180 000 kvm
industrimark i västra Staffanstorp, en satsning som på sikt
kan ge över tusen nya jobb.

– Vi är idag en mycket expansiv
kommun i Öresundsregionen
med en mycket spännande framtid, säger kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson (M).
– Kilenkrysset AB:s etablering
är ett kvitto på att våra ansträngningar ger resultat. Här finns
ett stort samband med vårt fina
företagsklimat och vår strävan att
vara en av landets absolut bästa
företagskommuner.
Allt fler företag ser fördelarna
med att etablera sig i Staffanstorp. Förra året inledde BMW sin
etablering och nu är det dags för

Kilenkrysset AB, som utökat sitt
markinnehav i västra Staffanstorp. Företaget äger sedan tidigare fastigheten Kronoslätt 1:4
och köper nu även fastigheten
Kronoslätt 1:3 på drygt 180 000
kvm av den tidigare ägaren
Kidare Partners.
– Fastigheten ligger perfekt för
den typ av verksamheter och
hyresgäster vi brukar utveckla
för. Vi ser en potential att skapa
ett nytt Stockholm Nord som är
vår logistikterminal i Rosersberg.
Fullt utvecklat betyder vår satsning fler än tusen nya arbetstillfällen i Staffanstorp, kommenterar Kilenkryssets VD Jens
Persson.
4000 inpendlare
Varje dag pendlar 8 700 staffanstorpare ut till jobb i grannkommunerna, men verkligt dramatisk

är ökningen av inpendling. Varje
dag reser 4 000 personer in i
Staffanstorps kommun för att
jobba, en ökning med hela 88
procent sedan år 2000.
Staffanstorps placering mellan
Malmö och Lund och nära till
Köpenhamn är omvittnat viktig
när företag väljer ny etableringsort.
Men andra faktorer har också
stor betydelse: Välutvecklad
service, snabb ärendehantering,
positivt bemötande, lätt att nå
ansvariga tjänstemän och politiker, god tillgång till industrimark,
bra kommunikationer och tillgång på arbetskraft.
En summering av dessa faktorer
gav Staffanstorps kommun topplatsen åtta bland 290 svenska
kommuner i senaste företagsrankingen 2017.
– Ju fler företag som flyttar hit

desto intressantare blir vi som
etableringsort, säger plan- och
exploateringschef Karolina
Gnosspelius på Staffanstorps
kommun.
– Även ute vid Hemmestorp,
industriområdet precis norr om
Rondellen i Staffanstorp, går
markförsäljningen bra. Vi börjar få slut på mark och har just
nu inte mer planlagd mark för
verksamheter att erbjuda. Vi är
därför mycket glada över att även
andra aktörer kan gå in och sälja
industri- och verksamhetsmark.
Marken Kilenkrysset förvärvat
ligger väldigt bra i förhållande
till de stora vägarna till Malmö,
Lund och Köpenhamn och har
varit planlagd som industrimark
ända sedan 1969, i samband med
att man byggde Foodia.

Helt ny mötesplats med stora möjligheter
cera vad som behövs för att uppfylla alla grundläggande krav.
Även ett mottagningskök skapas med rejäla kylar, frysar och
uppvärmningsmöjligheter för de
tillfällen catering används.

En ny spännande samlingspunkt för Staffanstorpsborna
växer just nu fram i det hus
på Blekingevägen där konsthallen finns och där tidigare
biblioteket låg. I juli är det
klart och 25 augusti blir det
stor invigning!

När det nyrenoverade huset står
klart med alla dess många nyheter och möjligheter för medborgarna, kommunen, föreningarna,
musikchecksaktörer och lokala
arrangörer, innebär det att sista
byggstenen är lagd i det stora
kulturlyftet.
Ett stort ombyggnadsarbete har
pågått i vinter och vår, och det
som växer fram är en helt ny
slags medborgarmötesplats.
Staffanstorps fina konsthall finns
kvar i helt oförändrat skick i
likhet med den mindre hörsalen
med plats för 132 personer.
Tre av de gamla kontorsrummen i huset snyggas till och blir
utrymme för den nya säkerhetsenheten. Här finns även en
personalmatsal med pentry samt
loger som ska samutnyttjas som
omklädningsrum av både säkerhetsenheten och besökande
artister.

Professionell lokal
Den stora och viktiga nyheten för
medborgarna är att vi äntligen får
en stor flexibel lokal med professionell scen för konserter, teater
och möjlighet att anordna större
möten, mässor och liknande.
Salen på över 360 kvm, är godkänd för 250 personer och får
många användningsmöjligheter.
Kommunfullmäktiges sammanträden ska förläggas här i framtiden och lokalerna i huset kan
också hyras av till exempel konsert- och teaterarrangörer eller
föreningar som behöver utrymmen för event och aktiviteter.
Lokalen blir delbar med vikvägg
och får en stor scen på totalt 120
kvm:s scenyta med alla tekniska

installationer som behövs; ljus,
ljud, ridåer, med mera.
Uppfyller Riksteaterns krav
Scenen är byggd för att matcha
Riksteaterns riktlinjer och krav
för ”scen gul” vilket gör att deras
föreställningar i framtiden kan
tas emot här. Den blir flyttbar
och kan byggas upp som arenascen på långsidan i det stora
auditoriet eller tas bort helt.
– Teaterföreningarna är glada
över att vi äntligen får en riktig
scen, säger kvalitetsstrateg Hillevi
Ventura och Gunilla Lewerentz,
medborgarserviceförvaltningschef i Staffanstorps kommun.
– Vi har anlitat en teaterteknisk
konsult som hjälpt oss att specifi-

Musikskolorna
Nio undervisningsrum kommer att kunna hyras av musikchecksaktörerna i Staffanstorps
kommun. Rummen är specialbyggda för ändamålet, formade
av arkitekt och akustiker med
specialkunskaper på området,
ljudisolerade och specialbyggda
för att uppnå rätt ljudbild, bland
annat med en slags vinklade väggar. Musikrummen finns i olika
storlekar, från 21 till 82,5 kvm.
Invigning
Redan i slutet av juni är det tid
för slutbesiktning och i början
av juli ska allt stå helt färdigt.
Då återfår kultursamordnaren i
Staffanstorps kommun sitt tjänsterum i huset, tillsammans med
den tjänsteman som arbetar med
praktisk teknisk administration
kring huset.
En invigning planeras till lördag
den 25 augusti. Boka in dagen!
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Nyrekrytering nye räddningschefens största utmaning
Den första maj fick Staffanstorps och Lomma kommuner
en ny räddningschef. Den nye
chefen heter Bertil Persson
och är en gammal bekant
inom Räddningstjänsten
Lomma Staffanstorp där han
tidigare var tf räddningschef
och andreman.

– Mina viktigaste uppgifter är
att vårda de offensiva enheterna
som vi var först med i landet,
samt att nyrekrytera ny räddningspersonal, säger han.
Totalt ansvarar räddningschefen
för 50 deltidsbrandmän och åtta
heltidsanställda, däribland fyra
yttre befäl.
– Vi gör cirka 300 utryckningar
om året i Staffanstorp och ungefär lika många i Lomma. De
flesta är automatlarm, i övrigt är
det bränder av större eller mindre karaktär, trafikolyckor och
sjukvårdslarm, men också diverse
uppdrag som lyfthjälp, folk som
fastnat i hissar, problem med
länspumpar, med mera.
En deltidsbrandman har jour var
fjärde vecka och måste då kunna
lämna sin ordinarie arbetsplats
och rycka ut vid all larm.
Även de offensiva enheterna, tre i
vardera Staffanstorp och Lomma,
bemannas av deltidsbrandmän

Bertil Persson, ny räddningschef för Räddningstjänsten Lomma Staffanstorp, ser nyrekrytering av
deltidsbrandmän som sin största utmaning.

som har sina utryckningsfordon
med till de ordinarie jobben för
att kunna rycka ut snabbt.
Tjejer och killar välkomna
– Den stora utmaningen för mig
består i att rekrytera nya deltidsbrandmän. Vi saknar inte folk
idag, men behöver bygga upp en
personalpool. Om någon känner sig intresserad får de gärna ta
kontakt, säger Bertil. Både tjejer
och killar är välkomna.
– Det svåra är att hitta arbets-

givare som accepterar de förutsättningar som krävs. Den
största enskilda arbetsgivaren är
kommunerna och en del är också
egenföretagare.
– Det som krävs i övrigt är att
man bor i Staffanstorp eller
Lomma, har normal fysik och
kondition, är frisk, har bilkörkort
och framför allt en arbetssituation som passar uppdraget. Alla
nyanställda får gå igenom en sex
veckors introduktionsutbildning
som fördelas över kvällar.

Drygt 30 års erfarenhet
Räddningschef Bertil Persson har
en gedigen bakgrund. 1987 började han som brandman i Eslöv.
Han utbildade sig till brandingenjör, en utbildning förlagd till LTH
i Lund och Räddningsskolan på
Revingehed. 1998 började han i
Lomma där han avancerade till tf
räddningschef, en roll han behöll
efter sammanslagningen mellan de
båda räddningstjänsterna 2006.
Bertil Persson efterträder Roger
Gustafsson som gått i pension.
Tjänsten innebär att han även har
uppdragen som beredskapssamordnare och civilförsvarschef i
Staffanstorps och Lomma kommuner, ingår i kommunledningsgruppen i Staffanstorps kommun
och rapporterar direkt till kommundirektören i Staffanstorp
samt till de politiska organisationerna i båda kommunerna.
Namn: Bertil Persson
Titel: Räddningschef i
Lomma och Staffanstorp.
Yrke: Brandingenjör
Ålder: 55
Familj: Hustru och tre barn.
Fritidsintressen: ”Jag är lite av en
månskensbonde med höns, dvärggetter, katter och kaniner.”
Bor: I villa i utkanten av Bjärred.

Åter dags för unga entreprenörer
till hands om man vill gå vidare i
sitt entreprenörskap.

– Det är väldigt lärorikt att ta
ansvar och bygga något eget,
säger Monica Smidelik som
är projektledare för Sommarlovsentreprenörerna.

Ett antal ungdomar har valts ut
att vara Sommarlovsentreprenör
i Staffanstorps kommun. Ungdomarna som söker kallas först
till en intervju innan de antas till
projektet.
Syftet med det rikstäckande
konceptet Sommarlovsentreprenörerna är att ungdomar i gymnasieåldern ska få chans att prova
på entreprenörskap och samtidigt
skapa sitt eget sommarjobb.
Värdefulla samarbeten
– Tack vare våra fantastiska företagare på orten har Staffanstorps
kommun kunnat vidareutveckla

Monica Smidelik är projektledare för sommarlovsentreprenörerna.

de delar som handlar om kontaktskapande mellan näringsliv
och unga, säger Monica Smidelik.
Företagarna ställer upp med allt
ifrån föredrag och mentorskap
till studiebesök.
– Att få träffa och lära av dem
som är företagare är den bästa
skola man kan tänka sig. Tar
man som ung vara på detta finns

möjlighet att skapa kontakter som
både ger kunskap men i vissa fall
också lett till anställningar.
– Vi har också ett mycket värdefullt samarbete med Business
Port och Annika Jalgén. Efter
sommaren vet alla vem näringslivsbolagets VD i Staffanstorp är,
och de vet att Annika Jalgén bara
är ett samtal bort för att finnas

Kan vinna 8 000 kronor
Efter genomförd utbildning får
de unga entreprenörerna ett
startbidrag på 2 000 kr, försäkring och utbildade handledare
som följer dem under sommaren.
Ungdomarna behåller det de tjänar och har möjlighet att kamma
hem totalt 8 000 kr i prispengar.
I slutet av sommaren avgörs
detta i samband med en jurybedömd utvärdering bestående av
representanter från näringsliv och
kommun. Även ungdomarna gör
sin egen utvärdering efter sommaren och där står ”eget ansvar”
och ”chans att bygga eget” högt.
Projektet sponsras av Region
Skåne, Sparbanken Skåne och
Företagsgruppen.
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Tavlan som vässar socialtjänstens arbete
– Målet är att få ner kötider
och handläggningstider. Med
tavlans hjälp har vi skapat
ett system där alla nu har
fått överblick, säger Susanne
Bäckström, enhetschef för
myndigheten inom vård och
omsorg i Staffanstorps kommun.

Ett särskilt rum på socialförvaltningen med två tavlor, en
produktionstavla och en målstyrningstavla, ger alla inom
myndigheten en mycket större
överblick över verksamheten än
tidigare. Här kan alla enkelt följa
varje ärendes gång, att ärendet är
mottaget, till beslut och verkställighet.
Tavlan är lättöverskådlig med
rubriker och ärendelappar olika
färger för olika kategorier av
ärenden. Sekretessen garanteras
genom att alla ärenden är kodade.
Här synliggörs tydligt hur långt
varje ärende kommit i handläggningen: hos vilken handläggare
ärendet finns och i vilket stadium.
Detta gör att varje grupp av
handläggare enkelt kan följa sin
egen produktion.

– Målet med våra nya arbetsmetoder är att vi ska kunna arbeta bort den kö vi har idag, säger Susanne Bäckström, enhetschef för myndigheten inom vård & omsorg.

Tavlan uppdateras varje dag. Vita
lappar är ärenden som ska följas upp, blåa är ansökningar via
socialtjänstlagen, gröna rör LSSärenden och gula är ansökningar
om färdtjänst.
Varje måndag samlas alla medarbetare på myndigheten för ett
”tavelmöte”. På torsdagarna återsamlas man för att se vad som
hänt i veckan.

– Vi går igenom produktionen,
fördelar ärenden mellan olika
handläggare, säger enhetschef
Susanne Bäckström. Vi följer en
prioriteringsordning där vissa
ärenden kräver snabb handläggning, medan andra har något
lägre prioritet beroende på ärendets karaktär.
– Vi ser snabbt om vi fått en
topp och om det uppstår prob-

lem någonstans. Då kan hela
gruppen hjälpas åt. Målet är att
arbeta bort den kö vi har idag.
Allra viktigast är insatserna inom
omvårdnad, de ska tas först. En
färdtjänstansökan är också viktig
men inte lika akut, säger Susanne
Bäckström.
Fördubblad telefontid
En annan nyhet inom socialförvaltningen, som möjliggörs genom effektiviseringen, är dubbelt
så lång telefontid och ett enda
telefonnummer och mejladress
för den som vill nå en handläggare utifrån.
Alla handläggare delar på mottagningsarbetet och sitter vid
telefonen och datorn en dag i
taget, enligt ett rullande schema.
– Tidigare ringde alla sin egen
handläggare. Idag kan alla i mottagningen svara på allas frågor
eftersom de har överblick via
tavlan. Detta innebär en större
enhetlighet i våra handläggningsrutiner. Alla får samma handläggning oavsett vem de har kontakt
med, säger socialchef Cecilia
Svensson.

Systematiskt kvalitetsarbete ökar tryggheten och rättssäkerhet
– Nu arbetar vi för att skapa
bättre överblick på produktionen, korta handläggningstider och en effektivare och
säkrare hantering av enskilda
ärenden inom socialförvaltningen för att ytterligare höja
kvaliteten och tryggheten för
våra kunder, säger socialchef
Cecilia Svensson.
Nya arbetsmetoder och gemensamma handläggningsrutiner
har sedan en tid arbetats fram
inom myndigheten på vård och
omsorg i Staffanstorps kommun.
Tanken är att hela socialförvaltningen på sikt ska genomgå
samma förändring och 2018
utbildas alla chefer för att kunna
driva arbetet och det krävs delvis
ett annat ledarskap.
Förbättrade processer
– Framgångsrikt kvalitetsarbete

är ingen ”quickfix” utan kräver
fokus och uthållighet och kommer att kräva några år till innan
man ser dess fulla effekt, säger
Cecilia.
Målet är att garantera ökad tillgänglighet, garantera likabehandling, bygga tillit och skapa högre
kvalitet för kunden.
– Jag har god erfarenhet av att
man kan införa ett mer systematiskt kvalitetsarbete inom denna
typ av verksamhet. Vi utgår från
ett kvalitetsledningssystem och
tar hjälp av en del metoder och
verktyg som ursprungligen kommer från bilindustrin.
– Kvalitetsarbete är som motion,
det vill säga att det är inte främst
vilket system eller vilken metod
man väljer, utan det viktiga är
att arbetet blir gjort och att man
har fokus och uthållighet, säger
Cecilia.
– Vi har under hela hösten arbe-

tat intensivt och fokuserat på att
förbättra våra handläggningsprocesser inom myndigheten.
– Vi bygger en förbättringskultur
där alla medarbetares förbättringsförslag är viktiga för våra
kärnuppdrag och produktion, det
vill säga medborgarnas behov. Vi
skapar en ny standard för handläggningsprocesserna som blir likadana oavsett vilken handläggare man har. Vi har även ökat vår
tillgänglighet inom myndigheten.
På så sätt blir det kvalitet, lika
processer, som inte är beroende
av vem som arbetar. Det blir på
sikt även mer kostnadseffektivt
då vi använder vår tid bättre. Nu
har vi skapat en överblick. Nästa
steg är att korta handläggningstiderna och minska väntetiderna.
Kvalitetsmetoden Lean
– Alla hjälps åt att förbättra vårt
arbete. Genom det nya systemet

kan vi styra resurserna dit de behövs och medarbetarna ska själva
kunna se hela gruppens ärenden
och behov och se när en kollega
behöver hjälp.
Socialchef Cecilia Svensson har
tidigare erfarenhet av att arbeta
med kvalitetsmetoden Lean och
har även fått ta emot ett nationellt pris, Svenska Leanpriset,
för arbete utfört inom en annan
kommun.
– Den här metoden gör att hela
gruppen känner ansvar för helheten. Cheferna får överblick
och detta reducerar stress. Detta
innebär att vi också får ta del av
alla medarbetares goda idéer i
målstyrningstavlor. Alla hjärnor
är viktiga i förbättringsarbetet,
det räcker inte med chefernas
hjärnor.

11
11

staffanstorp.se
staffanstorp.se

Lyckan att hjälpa är min lön!
Claes Eggert i Staffanstorp
valde för fem år sedan att bli
klassmorfar – det som även
kallas att vara Senior i skolan
– och följa en skolklass uppåt
i årskurserna. Det har gett
honom många unga vänner!

– Jag gick i pension men min fru
jobbade och jag behövde något
att göra, berättar han.
Claes valde mellan ett par olika
alternativ och valet föll på att bli
senior i skolan.
– Jag har nu följt samma klass
på Mellanvångsskolan från andra
klass upp till sexan, berättar han.
Det är härligt att få träffa barn
med oförstörda hjärnor som
tänker utanför boxen, det är
fantastiskt egentligen, de har raka
frågor och kräver raka svar.
En dag i veckan är han med klassen, från klockan åtta till halv tre.
– Jag har lärt känna dem som
människor. Det är det som är
tjusningen. Det håller mig ung
och jag lär mig mycket nytt.
Han är med på lektionerna men
får av fackliga skäl inte ingå i
planeringen. Men han hjälper
gärna till med läxhjälp och annat
praktiskt.
– Vi är några seniorer i skolan
men vi borde vara fler. Många
tror att det behövs speciella
kunskaper, men det viktiga är

– Vi har alltid jätteroligt tillsammans när Claes är med i klassrummet, säger klasslärare Katrin Nord.

att du finns till. Vi är en trygghet, följer med, hjälper till ibland,
kan berätta om gamla tider. Vi
behöver inte vara med hela dagar
utan kan vara med ett par timmar
i taget om det passar en bättre.
Lyckan att ha hjälpt någon är det
bästa. Det är min lön.
Klasslärare Katrin Nord har bara
lovord för Claes insats:
– Han är väldigt omtyckt och ett
stort stöd i klassen och går runt
bland barnen som en god och
glad tomtenisse och hjälper till
här och där, skrattar hon. Det
funkar jättebra och vi har väldigt
roligt ihop de dagar han är hos
oss i klassen.

Vill du bli frivillig?
Är du senior och vill fylla ditt liv
med något meningsfullt? Kan du
tänka dig att jobba frivilligt och
sätta guldkant på tillvaron för
andra?
Frivilligsamordnare Karsten Andersen på Staffanstorps kommun
erbjuder många roliga aktiviteter
att delta i.
– Vi har sju seniorer i skolan i
Staffanstorp idag, men behöver
även i Hjärup. Totalt har vi 37
frivilliga i verksamheten i båda tätorterna men det behövs alltid nya.
Här följer en rad exempel på vad
det finns att välja mellan inom
frivilligverksamheten:

• Senior i skolan. Vara mentor
eller skolmorfar och följa en skolklass en dag eller några timmar i
veckan och få unga kamrater!
• Högläsare på särskilt boende.
Läsa högt ur en bok då och då
för de boende.
• Regelbunden social samvaro.
Vara sällskap på promenad, fika
eller göra något annat valfritt
tillsammans.
• Följeslagare. Följa med någon
till vårdcentralen, sjukhus, bibliotek eller olika evenemang.
• Aktivitetsledare/medhjälpare
på Trivselpunkten. Kanske baka
våfflor, vara bingovärd, hjälpa till
vid större evenemang, ordna fika
eller annat praktiskt.
• Studiecirkelledare. Hålla i studiegrupp som vill träffas regelbundet.
• Frivillig telefonvän på Trivselpunkten. Hålla kontakt med äldre
seniorer som skulle bli glada om
någon ringde till dem ibland för
att höra hur de mår.
Info och anmälan
Har du frågor eller är intresserad
av att göra en frivillig insats eller
vill du ha stöd av en frivillig?
Kontakta kommunens frivilligsamordnare Karsten Andersen
via karsten.andersen@staffanstorp.se eller 046-25 12 99.

Nytt äldreboende i Hjärup
Ett nytt äldreboende som
kan bli ett landmärke planeras intill Hjärupslundsskolan.
Utformning och höjd är inte
bestämt än.

– Diskussioner förs om möjligheten att skapa ett landmärke i
Hjärup som tar tillvara vyn längs
med Parkallén och tänker in siktlinjen mot Uppåkra kyrka, säger
planarkitekt Jonathan Nygaard
på Staffanstorps kommun.
– Det har talats om att det ska bli
ett åttavåningshus. Men jag vill
understryka att ingenting är klart
vad gäller fastighetens utformning, tillägger Jonathan Nygaad.
Det var vid sitt senaste sammanträde som Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden uppdrog
åt Stadsbyggnadskontoret att ta

fram en detaljplan för området
öster om Hjärupslundsskolan där
det idag ligger en spontanidrottsplats som också används som
parkering. Var spontanidrottsplatsen ska flyttas utreds av Staffanstorps kommunfastigheter.

Det är Staffanstorps kommunfastigheter som ansökt om
ändrad detaljplan för en del av
fastigheten 4:281 för att kunna
uppföra ett nytt äldre- och trygghetsboende i flera våningar.
– Det är bestämt att det ska bli

ett äldreboende vid Parkallén och
Ämnesvägen. Resten är under
planering, väldigt litet är bestämt.
– Samråd kommer troligen enligt
den preliminära tidsplanen att
ske under första kvartalet 2019,
säger Jonathan Nygaard.
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Evenemang
Kulturkalendern
Juni-okt 2018
Hållbarhetskalas
Fredag 1 juni kl. 18-21
Knytkalas med hållbarhet som tema. Rustan
Nilsson, miljöpedagog på Sysav, berättar
hur vi kan sortera bättre. Björn Magnusson (L), ordförande i tekniska nämnden,
presenterar sorteringsnyheter i Staffanstorps kommun. Musikunderhållning med
Skräporkestern och Anneborgkören.
Torget, Staffanstorp.
Arr: Linda Lundqvist, Staffanstorps kommun och
Skåne innovation week.

Staffanstops motorfestival

Fredag-lördag 1-2 juni
Fredag 1 juni, kl. 18-22 Malmö Open Reunion. Street Race på Vesumsvägen.
Lördag 2 juni, kl. 8-22 Motorfestivalen
fortsätter. På staffanstorpsmotorforening.se
kan du läsa mer!
Rondellens handelsområde.
Arr.: Staffanstorps Motorförening, Staffanstorps
kommun, SHRA Malmö, Night Race, Aviatörernas
Mc, CMMC, samt övriga sponsorer.

Picknick-konsert
Lördag 2 juni kl. 12-15
Musikskolans dag med picknickkonsert i
Balders hage. Melodikryss och allsång. Musikskolans ensembler och orkestrar spelar.
Tag med något att sitta på, fikakorg och
penna. Föräldraföreningen SMFF kommer
att sälja korv och dricka.
Balders hage, Staffanstorp.
Arr.: Staffanstorps musikskola.

Bakluckeloppis

Söndag 3 juni kl. 11-14 (även 8/7,
19/8, 16/9 och 7/10)
Hemvärnsgården, Kyrkheddinge.

Arr. Hemvärnsgårdens Bygdeförening, Kyrkheddinge.

Trygghetsvandring

Måndag 4 juni kl. 17.30 (även 2/7,
6/8, 3/9 och 1/10)
Vi bjuder på fika efteråt.
Trivselpunkten, Pilegården, Staffanstorp.
Arr: Trivselpunkten.

Flackarps Möllekafé

Onsdag 6 juni kl. 13-16 (även 17/6,
1/7, 5/8 och 19/8)
Nybryggt kaffe och hembakade kakor
serveras i mysig miljö.
Flackarps mölla.
Arr.: Flackarps mölleförening.

Nationaldagsfirande

Onsdag 6 juni kl. 13.15-15
13.15 Samling på torget. Musikkåren spelar.
13.45 Avmarsch. Musikkåren och Sportdrillen. 14 Inmarsch på Åstradsgården.
Kl. 14-15 Program på Åstradsgården:
Välkomstord från Hembygdsföreningens ordförande Jessica Andersson. Tal av
kyrkoherde Margareta Pauli. Underhållning med Musikkåren, Manskören Staffan
och Staffanstorps Sportdrill. Korum med
kyrkoherde Henric Nilson.
Åstradsgården, Staffanstorp.
Arr: Staffanstorps kommun, Staffanstorps Hembygdsförening och Svenska Kyrkan.

Ekonomiska klubben: Aktiecafé
Torsdag 7 juni kl. 15
Kaffeservering med bröd mot självkostnad.
Trivselpunkten, Pilegården, Staffanstorp.
Arr: Trivselpunkten.

Sommarboken kick-off
Onsdag 13 juni kl. 13-16
Var med i bibliotekets läsutmaning Sommarboken. Läs fem böcker under sommarlovet
och få en bok! Hämta häftet på Staffanstorps bibliotek från och med skolavslutningen.
Staffanstorps bibliotek.
Arr.: Staffanstorps bibliotek.

Besök i Hjärupslundsgårdens
trädgård

Onsdag 13 juni kl. 19
Visning av Hjärupslundsgårdens trädgård
med Annette Ljunggren Persson.
Hjärupslundsgården, Stationsstigen 24
Arr.: Hjärups byalag.

Kickoff för Sommarboken
Torsdag 14 juni kl. 10-12
Kickoff för sommarboken för barn 2018
med kreativ verkstad. Läs fem böcker
mellan 14 juni-16 augusti och få en ny bok
som gåva av biblioteket.
Hjärups bibliotek.
Arr.: Hjärups bibliotek.

Bingo

Torsdag 14 juni kl. 13.30
Trivselpunkten, Pilegården, Staffanstorp.
Arr: Trivselpunkten.

Musik: Trio DaCapo
Måndag 18 juni kl. 14
Trivselpunkten, Pilegården, Staffanstorp.
Arr: Trivselpunkten.

Kyrkrunda

18 juni-1 juli
Samtliga kyrkor i före detta Bara kontrakt
är öppna åtminstone kl. 13-15.
Arr: Svenska Kyrkan.

Midsommarfrukost
Tisdag 19 juni kl. 10
Kostnad 50 kr. Anmälan senast 15/6, till
046-25 12 99.
Trivselpunkten, Pilegården, Staffanstorp.
Arr: Trivselpunkten.

Midsommar i Staffanstorp
Fredag 22 juni kl. 13-16.30
Balders hage, Staffanstorp.

Arr: Lions Staffanstorp och Staffanstorps kommun.

Midsommar i Hjärup
Fredag 22 juni kl. 13
Scoutparken, Hjärup.

Arr.: Hjärups byalag och Uppåkra IF.

Lunchgrill

Onsdag 27 juni kl. 12
Grillning i trädgården. Kostnad 50 kr. Anmälan senast 25/6 till 046-25 12 99.
Trivselpunkten, Pilegården, Staffanstorp.
Arr: Trivselpunkten.

Skånefestivalen
Fredag-lördag 29-30 juni
Staffanstorps kommun bjuder för andra
året i rad på sin helskånska festival. På
sidan 2 kan du läsa mer!
Torget i Jakriborg, Hjärup.

Arr.: Staffanstorps kommun i samarbete med Jakri
AB och Uppåkra IF, med stöd av Leader Lundaland,
Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, Sparbanksstiftelsen
Finn, med flera.

Öppet hus på Åstradsgården
Söndag 1 juli kl. 13-16
Drick kaffe med hembakat och botanisera
bland våra föremål i vår fina miljö.
Åstradsgården, Staffanstorp.
Arr: Hembygdsföreningen.

Sommarkvällsmusik
Söndag 1 juli kl. 18 (även 29/7)
Brågarps kyrka.
Arr: Svenska Kyrkan.

Sommarkvällsmusik
Söndag 8 juli kl. 18
Esarps kyrka.
Arr: Svenska Kyrkan.

Sommarcafé

Tisdag 10 juli kl. 14 (även 17/7, 24/7
och 31/7)
Biljett på plats 40 kr.
Staffanssalen, S:t Staffans församlingsgård.
Arr: Svenska Kyrkan.

Trädgårdscafé
Tisdag 10 juli kl. 14 (även 24/7, 7/8
samt 21/8)
Kostnad 10 kr.
Trivselpunkten, Pilegården, Staffanstorp.
Arr: Trivselpunkten.

Sommarkvällsmusik

Söndag 15 juli kl. 18 (även 5/8)
Nevishögs kyrka.
Arr: Svenska Kyrkan.

Allsång i Balders hage
Onsdag 15 augusti kl. 19
Allsång ledd av Per-Ola Sandberg.
Balders hage, Staffanstorp.

Arr.: Sparbanken Skåne, Sparbanksstiftelsen Färs- och
Frosta och Staffanstorps kommun.

Sommarkvällsmusik
Söndag 22 juli kl. 18 (även 12/8)
Kyrkheddinge kyrka.
Arr: Svenska Kyrkan.

Öppet hus på Åstradsgården och
Nevishögs Smedja “Qulturrundan”

Lördag-söndag 4-5 augusti
Detaljerat program kommer senare.
Åstradsgården och Nevishögs Smedja.
Arr: Hembygdsföreningen.

Sommarkvällsmusik
Söndag 19 augusti kl. 18
Bjällerups kyrka.
Arr: Svenska Kyrkan.

Familjens dag
1 september
Planering pågår.
Gamla idrottsplatsen Hjärup.
Arr: Hjärups Byalag.

Kulturarvsdagen
Söndag 9 september
Årets tema är “Dela kulturarvet”. Staffans
Strängar underhåller. Smeden håller ässjan
igång. Kaffe med våfflor.
Nevishögs gamla bysmedja, Staffanstorp.
Arr: Hembygdsföreningen.

Seniorshopen
Tisdag 25 september kl. 10-16
Kl. 14 Mannekänguppvisning av Seniorshopens kläder
Trivselpunkten, Pilegården, Staffanstorp.
Arr: Trivselpunkten.

Vendeltidsdagarna
29-30 september
På sidan 3 kan du läsa mer!
Uppåkra arkeologiska center.
Arr: Uppåkra arkeologiska center.

Författarafton: Lena Andersson
4 oktober kl. 19.15
Hjärups bibliotek.
Arr: Hjärups Byalag i samarbete med Hjärups
bibliotek.

Höstvandring med Lise-Lotte
Martins

7 oktober kl. 11
Samling vid Församlingsgården.
Arr: Hjärups Byalag.

Barnprogram
Lilla vilda teatern: Bullen och
Blomman (3-7 år)

Fredag 1 juni kl. 9.30 och 10.30
För att skapa en hållbar värld behöver vi ta
hand om varandra och ta vara på det vi har!
En kärleksfull och rolig föreställning, fylld
med musik och sång. Gratisbiljetter hämtas
på biblioteket från 18/5.
Staffanstorps bibliotek.
Arr.: Staffanstorps bibliotek.

Sång med picknick i det gröna
Onsdag 20 juni kl. 15.30
Barn och vuxna i alla åldrar är välkomna på
sång med trubadur Helene Skogspil. Vi är
utomhus om vädret tillåter! Ta gärna med
picknick och filtar.
Hjärups bibliotek.
Arr.: Hjärups bibliotek.

Lilla vilda teatern: Lilla spökhistorien

13 oktober kl. 14
En komisk och tänkvärd föreställning om
att när vi är tillsammans och tar hand om
varandra så blir vi inte så rädda.
Arr: Hjärups Byalag i samarbete med Hjärups
bibliotek.

