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I slutet av november togs
Staffanstorps kommuns budget
för nästa år. Resurserna fördelas
med ett tydligt fokus på kommunens kärnverksamheter –
förskola, skola och äldreomsorg
– samtidigt som den centrala
administrationen effektiviseras.
Den enskilt största satsningen
sker inom äldreomsorgen, eftersom de äldre som under många
decennier byggt upp kommunen
till vad den är idag förtjänar en
äldreomsorg med bästa tänkbara
kvalitet och utan köer till särskilt
boende. Att på ålderns höst
bemötas genom en kvalitativ
äldreomsorg är inte bara vårt ansvar för de äldre, utan dessutom
en fråga om heder.
Budgetförstärkningen till äldreomsorgen uppgår till omkring
30 miljoner per år och omfattar
dels förbättring av kvaliteten,
dels att kön till särskilt boende
kapas. De stora kostnaderna till
trots, enligt mitt sätt att se det
är det inte rimligt att de äldre
människor som byggt vår kommun får vänta längre.
Budgeten innebär också ett antal
besparingar, framförallt genom
naturliga personalavgångar inom
den centrala administrationen.
Men också genom punktinsatser på områden som tillåtits att
svälla alltför mycket, till exempel
tolkkostnader.
Med dessa ord vill jag önska er
alla en riktigt god jul och ett gott
nytt år!

Ett företagsklimat i topp
Ports styrelse ser jag en stor enighet mellan politikerna att prioritera näringslivet. Jag menar också
företagarna. Det finns ett stort
engagemang från många som vill
vara med och påverka och hjälpa
till att förbättra på olika vis.
– Skolan har också utvecklats
– Det är jätteroligt att kommupositivt om vi tittar på attityd till
nen placerar sig så högt upp på
näringslivet, vilket är jätteroligt
näringslivsrankingen, det visar att och viktigt eftersom där finns
företagsklimatet är gott och att
många framtida entreprenörer!
vi trivs tillsammans, säger Johan
Gustafsson, ordförande i BusiStatistik och enkätsvar
ness Port och företagschef på
Rankingen bygger på tre delar.
Sparbanken Skåne.
Dels på statistik från Statistiska
Rankingen utförs av Svenskt
Näringsliv som en gång om året Centralbyrån och UC som väger
in faktorer som sysselsättningspekar ut var i landet det är mest
grad i kommunen och hur nyföregynnsamt att starta och driva
tagandet ser ut samt dels på enkätföretag.
Staffanstorp är idag en av landets svar från de lokala företagarna.
mest företagsvänliga kommuner Mycket hänger på hur kommunen bemöter företagen. Ett
och har på tio år lyft från plats
45 till plats sju i rankingen. Allra bra företagsklimat har stor och
positiv inverkan på samhället och
överst på årets topplista ligger
därför har kommunens insatser
Solna, längst ner i botten Pajala.
stor betydelse.
Attityderna till företagande från
Gemensam strävan
politiker och tjänstemän är viktig.
– Det finns ingen enskild förDet handlar om tillgängligklaring till den fina placeringen
het, smidighet, bemötande och
utan jag upplever det som ett
ärendehantering vid till exempel
gemensamt strävande att hela
markanvisning, tillstånd, bygglov
tiden förbättra och hålla fokus på och tillsyn.
att företagsklimatet är så bra som Man tittar på service till företamöjligt, säger Johan Gustafsson. gen, regler, kompetens inom för– Alla har insett att ett bra nävaltningarna, hur upphandlingsringslivsklimat leder till en enkfrågan sköts och om det finns
lare vardag för befintliga företag, kommunala företag som konkurstörre attraktionskraft för nya
rerar med privata på orten.
aktörer, fler arbetsplatser och att – Staffanstorps kommun är
fler vill bosätta sig på orten, vilväldigt inbjudande i sitt arbetssätt
ket ger större skatteunderlag och med till exempel företagsluncher
bättre förutsättningar att utveckla som är tillfällen att möta ledande
kommunen ytterligare, och så
politiker och tjänstemän. Här
vidare.
finns ett medborgarperspektiv
– Med alla menar jag kommunen, där alla är nåbara, du kan prata
både tjänstemän och politiker.
direkt med den du vill, säger
Från min position i Business
Företagsklimatet i Staffanstorp är idag ett av de allra
bästa i hela landet. I senaste
rankingen nådde vår kommun sin bästa placering hittills, plats sju bland Sveriges
290 kommuner.

Claes Nilsson.

Claes Nilsson, Business Ports
tidigare VD, som tillfälligt håller
i verksamheten tillsammans med
styrelseledamoten Lotta Grönvall, under nuvarande VD Annika Jalgéns temporära bortavaro.
– Vi inledde arbetet på min tid
och sedan har Annika förvaltat
detta jättebra och höjt oss ytterligare på ett utmärkt sätt samtidigt
som alltfler i kommunen insett
vikten av detta.
Ledordet är smidighet
Business Port ägs av Staffanstorps kommun samt näringslivet
bestående av Företagarna, Företagsgruppen och LRF. Kommunen och näringslivet äger 50
procent vardera.
– Ledordet när vi startade var
smidighet, att lyfta fram alla möjligheter och inte vara för byråkratiska. Det målet nådde vi snabbt.
– Rankingen bygger på relativitet. Många kommuner är med
och kämpar om topplaceringarna
och om vissa då förbättrar sina
företagarklimat måste vi lyfta oss
för att behålla vår placering. För
den som vill ligga kvar eller gå
upp en placering krävs en kontinuerlig utveckling och förbättring, annars blir man snabbt omsprungen, säger Claes Nilsson.
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Öppettider i jul och nyår
Vid jul och nyår håller en del
verksamheter stängt. Nedan
listas kända öppettider.

Medborgarkontoret
21/12 kl. 8-17
27-28/12 kl. 8-17
2-4/1 kl. 8-17
Bråhögsbadet
Fredag* 21/12 kl. 9-19
Lördag 22/12 kl. 10.30-15.30
Söndag 23/12 kl 10.30-15.30
Torsdag* 27/12 kl. 9-16.30 samt
kl. 19-20.30
Fredag* 28/12 kl. 9-19
Lördag 29/12 kl. 10.30-15.30
Söndag 30/12 kl. 10.30-15.30

Onsdag* 2/1 kl. 9-20
Torsdag* 3/1 kl 9-16.30 samt
kl. 19-20.30
Fredag* 4/1 kl. 9-19
Lördag 5/1 kl. 10.30-15.30
* Morgonsim kl. 6.30-8
Staffanstorps och Hjärups
bibliotek
24/12* Biblioteken har stängt
25/12* Biblioteken har stängt
26/12* Biblioteken har stängt
27/12* Staffanstorp kl. 10-19,
Hjärup kl. 10-19
28/12* Staffanstorp kl. 10-18,
Hjärup kl. 10-15
29/12* Staffanstorp kl. 10-14,
Hjärup kl. 10-13
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Sammanträden
31/12* Biblioteken har stängt
1/1* Biblioteken har stängt
4/1* Staffanstorp kl. 10-18,
Hjärup kl. 10-15
5/1* Staffanstorp kl. 10-14,
Hjärup kl. 10-13
* Du som är meröppetlåntagare
har tillgång till det obemannade
biblioteksrummet på Hjärups
bibliotek kl. 06-22 årets alla dagar. Kontakta biblioteket för mer
information: 046-25 15 94.
Trivselpunkten
27/12 kl. 8-15.30
28/12 kl. 8-12
1/1 stängt

December 2018
Nedanstående dagar fattar
politikerna i Staffanstorps
kommun beslut.
Kommunfullmäktige
10 december, kl. 16
Barn- och utbildningsnämnden
12 december, kl. 18
Kultur- och fritidsnämnden
11 december, kl. 18
Socialnämnden
11 december, kl. 18

Nu är det jul igen!
Julen närmar sig och med
den en lång rad härliga aktiviteter runt om i vår kommun.

På Torget bjuder Staffanstorps
kommun för andra året i rad på
den populära levande adventskalendern med lucköppning varenda dag. Första lucköppningen
skedde 1/12 samtidigt som en
stor jul-kickoff.
Luciafirandet går av stapeln med
massor av barn den 13/12 kl.
10 och sedan bjuds vi på landets
tokigaste luciatåg kl. 17. Missa
inte det!
Vi har på följande sidor samlat
en del av julaktiviteterna i kommunen. Vi får dock inte plats
med all julinformation här. Vill
du veta mer om vad som händer
i jul; gå in på staffanstorp.se!

pepparkakor på Torget och alla
barn fick skapa sin egen granristomte samt döpa den på plats.
Totalt blir det lucköppningar och
julevenemang varje dag i advent
framför en pyntad liten julstuga.
Julkalas på Torget i december!
– Varje dag öppnas luckan av ett
För andra året i följd är det i de- eller flera barn tillsammans med
cember åter dags för den levande julnarren själv. Ingen vet vad som
adventskalendern på Torget med döljer sig bakom luckorna. Det
kickoff, luciafirande och luckblir många fantastiska överrasköppning med nya överraskningar ningar, säger Linda.
varje dag.
Du kan följa lucköppningen på
Det är Staffanstorps kommun
facebook.com/Staffanstorpsoch Sparbanken Skåne som bju- kommun där dagens program
der på julkalas 24 dagar i rad.
avslöjas.
Kickoffen 1 december var start- Tider för lucköppningarna är
skottet för årets jul på Torget
kl. 17 vardagar och kl. 10 lördamed daglig lucköppning som en
gar, söndagar samt på lucia och
röd tråd hela advent, berättar
julafton.
julnarren Linda Lundqvist.
På Lucia blir det stort firande
På julkickoffen bjöds det på gröt, med lucköppning och luciaallglögg, popcorn, karameller och
sång kl. 10 då minst hundra barn

Snöröjning
När vintern kommer till kommunen kan det vara bra att
vara uppdaterad kring hur
snöröjningen bör fungera runt
våra hem och i kommunen
som helhet.

går sjungande från ICA Bråhögsplatsen till Torget. Kl. 17 bjuds
det på Sveriges tokigaste Luciatåg med hittills hemligt innehåll!
1/12-12/2
Lucköppning varje dag.
Lucia 13/12
Kl. 10. Luciaallsång och ett mysigt litet luciatåg.
Kl. 17 Sveriges tokigaste luciatåg.
14/12 – 23/12
Lucköppning varje dag.
Julafton 24/12
Lucköppning kl. 10.
Arr: Staffanstorps kommun och
Sparbanken Skåne i samarbete med
Lions, Linda Lundqvist Music och
Spegeln.

Staffanstorps kommun och
Trafikverket har ansvar för att
hålla de flesta vägar, gator, torg
samt gång- och cykelvägar i
kommunen snö- och halkfria
så långt det är möjligt. Beredskapen inom kommunen är
hög.
Kommer det ett snöoväder
mitt i natten är jouren ute
tidigt och tar huvudstråken
först.
Ansvaret för snöröjning och
halkbekämpning i kommunen
delas alltså mellan Trafikverket,
kommunen och enskilda väghållare. Trafikverket ska se till
så att landsvägarna och stora
vägar som 108:an hålls snöfria
och halkbekämpas.
Det går aldrig att i förväg säga
när snöröjning efter ett snöfall
är klar. Insatsens omfattning
avgörs av aktuellt väderläge.
Läs mer på staffanstorp.se
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Julmarknad i Jakriborg, Hjärup Jul med Ung i Staffanstorp
Lördag 15/12 kl. 11-17
Julmarknad, handel och uppvisningar. Tomtefar och tomtemor
bjuder på godsaker och tar emot
önskelistor, vikingarna underhåller med barnvänlig information,
lek och sagor, Räddningstjänsten
kommer på besök, Malmö LimeÖppettider 11-17 alla dagar utom light Chorus sjunger julsånger,
Lions bjuder på gröt, hästskjuts
lille julafton 23/12 då öppettimed Ivan från Hven, ponnyridderna är 10-15. Det är fri entré.
ning.
Här bjuder ett mångfald av utställare på visning och handel av
Söndag 16/12 kl. 11-17
allehanda hantverk och det säljs
Julmarknad, handel och uppvisjuldelikatesser av skilda slag.
Den första marknadshelgen bju- ningar. Tomtefar och tomtemor
bjuder på godsaker och tar emot
der Lions på gröt.
Tomtemor och tomtefar besöker önskelistor, vikingarna underhåller med barnvänlig information,
Jakriborgs alla fyra dagarna och
lek och sagor och Malmö Limedet blir besök av både vikingar
light Chorus sjunger julsånger,
och ponnyhästar i den stämningsfulla lilla ”staden”. Ivan från Lions bjuder på gröt, hästskjuts
med Ivan från Hven.
Hven kommer traditionsenligt
med sina hästar och bjuder på
Lördag 22/12 kl. 11-17
ponnyridning och möjlighet att
åka häst och vagn för både barn Julmarknad, handel och uppvisningar. Tomtefar och tomtemor
och vuxna båda helgerna. Det
bjuder på godsaker och tar emot
blir också stämningsfull körmuönskelistor, vikingarna underhålsik alla dagarna.
ler med barnvänlig information,
Räddningstjänsten är på besök
lek och sagor samt ponnyridning.
den 15/12 och visar sina bilar
och delar ut kalendrar.
Julmarknaden arrangeras av Jakri Söndag 23/12, lille julafton
öppet kl. 10-15
AB med stöd av Staffanstorps
kommun.
Julmarknad, handel och uppvisMer information ningar. Tomtefar och tomtemor
finns på jakri.se!
bjuder på godsaker och tar emot
önskelistor, vikingarna underhåller med barnvänlig information,
lek och sagor.
För tolfte året i rad är det
helgerna 15-16/12 samt 2223/12 åter dags för den traditionella och stämningsfulla
julmarknaden i Jakriborg i
Hjärup som påminner väldigt
mycket om populära motsvarigheter ute i Europa.

Jul på Trivselpunkten
Frukostfika 15 kronor alla
vardagar kl. 9.30-10.30 till
och med 21/12. Öppet i juldagarna 27/12 och 29/12 kl.
8-15.30. Personal finns mellan kl. 8-12 dessa dagar.

Onsdag 12/12
Julfrukost på Trivselpunkten kl.
10-12. Betalning 60 kronor vid
anmälan. Sista dag för anmälan
fredag den 7 december.
Gudstjänst kl. 15.

Tisdag 11/12
Föreläsning kl. 14: Att gå från
åsikt till en insikt, att öka den
etiska medvetenhet med Egon
Rommerdahl. Glögg och pepparkakor.
Balansträning kl. 9.30-11.30 med
Nintendo Wii.

Söndag 16/12
Julkonsert med Staffanstorp Musikkår kl. 14.
Måndag 17/12
Musikunderhållning med Dinos.
På staffanstorp.se/trivselpunkten
kan du läsa mer!

Detta händer under jullovet
hos Ung i Staffanstorp.

Torsdag 20/12
Julpyssel och julmys! Kom och
slå in dina julklappar tillsammans med oss på Skåningen och
Hjärupslundsskolan. Åk 4-6 kl.
12-17. Åk 6 till 18 år kl. 18-21.
Fredag-lördag 21-22/12
Övernattning med Harry Pottertema (föranmälan krävs senast
20/12). Hjärupslundsskolan kl.
12-10 för åk 6-18 år.
Torsdag 27/12
Utflykt till Bounce i Malmö. Begränsat antal platser, föranmälan
senast 25/12. Samling på Skåningen kl. 13, hemkomst cirka kl.
15.30. För åk 6-9.
Fredag 28/12
Öppet med vintertipsrunda med
start på Skåningen kl. 12-17 för
åk 4-6 och 18-23 för åk 6-18 år.

Lördag 29/12
Nyårsmiddag. Kom och fira av
det gångna året med oss! Kl.
17-22 för 10-18 år. Föranmälan
senast 26/12.
Tisdag 4/1
Skridskoutflykt till Lund. Föranmälan senast 3/1. Tag med
skridskor eller hyr plats. Medtag
matsäck. Samling kl. 10 på Skåningen eller Hjärupslundsskolan,
hemkomst cirka kl. 16.
Övriga öppettider
Onsdag 2/1 Skåningen kl. 13.3017 för åk 4-6 och kl. 17.30-21 för
åk 6-18 år.
Torsdag 3/1 Skåningen kl. 13.3017 för åk 4-6 och kl. 17.30-21 för
åk 6-18 år.
Lördag 5/1 Skåningen kl. 17-23
för åk 6-18 år.
Måndag 7/1 Hjärupslundsskolan
kl. 13.30-21 för åk 6-18 år.
Allt kostnadsfritt.

Jul i Uppåkra församling
Högmässor i december:
söndagarna 9/12, 16/12,
23/12 och 30/12 kl. 11 i
Uppåkra kyrka.

Lördag 15/12
Sjung in julen med Söderslätts
musikkår och Uppåkra kyrkokör
kl. 15.30 och 18 i Uppåkra kyrka.
Söndag 16/12
Julspel och Luciatåg med både
vuxna och barn kl. 16 i Uppåkra
kyrka.
Måndag 17/12
Kom och sjung julsånger kl. 19
tillsammans med Tottarps kyrkokör i Tottarps kyrka (cirka 40
minuter).
Julafton 24/12
Gudstjänst vid krubban kl. 11 i
församlingsgården i Hjärup.
Julbön kl. 17 i Uppåkra kyrka.
Julnattsmässa kl. 23 i Uppåkra
kyrka.

Juldagen 25/12
Julotta kl. 7 i Tottarps kyrka.
Julkaffe med hembakat kl. 15,
julfirande, musik och gemenskap
i församlingsgården i Hjärup.
Alla är välkomna.
Annandag jul 26/12
Julpsalmsgudstjänst kl. 16 i Mölleberga kyrka.
Nyårsafton 31/12
Önskepsalmsgudstjänst kl. 16 i
församlingsgården i Hjärup.
Mer information finns på
svenskakyrkan.se/uppakra-forsamling
För information om jul i S:t
Staffans församling, läs mer på
svenskakyrkan.se/ststaffan

staffanstorp.se
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– Jag blir inspirerad av tindrande små ögon!
Hon har lett Allsångståget
genom Staffanstorp och
övriga Skåne i åtta år. Det har
blivit flera hundra föreställningar. Hon arrangerar FNdagar i Balders hage.

Den första december drar hon
åter igång en levande adventskalender på torget i Staffanstorp
med en julkickoff.
– Staffanstorp är en väldigt lyhörd och tillåtande kommun för
den som kommer med konkreta
idéer. Det är en fantastisk kommun att jobba i, obyråkratisk,
man ser möjligheter, inte omöjligheter, säger Linda Lundqvist,
sångerskan, musikentreprenören,
eldsjälen bakom så mycket musikaliskt som händer runt om i vår
kommun.
Men vem gömmer sig under luvan på hela Staffanstorps tomtemor? Vem är Linda Lundqvist?
– I min hjärna startar ett nytt
projekt ungefär varannan timme.
Jag går väldigt mycket på magkänsla och jag inspireras av att
se små ögon tindra. Det är så
underbart roligt att få göra något
spännande och sagolikt för andra
människor, säger hon glatt.

Det är gruppen som gör oss starka och varje individ ska få plats. Kan jag bidra med litet glitter och
sprida det bland alla barn och ungdomar och vuxna så känns det väldigt bra, säger Linda Lundqvist.

– Anneroskolan har ett klimat
med väldigt hög trivsel där
barnen tycker om att komma till
sin skola, de trivs och får vara
sig själva och det märks, barnens
personlighet får utrymme och
kan utvecklas och på det viset
lägger man en stark grund för
utvecklingen.

Staffanstorp. Han lyssnade på
mina tankar om allsång för barn
och vuxna och inspirerade mig
att förverkliga idén. Sedan har
detta i sin tur lett vidare till andra
projekt i kommunen.
– Det är fantastiskt att få dela
med sig av det lilla man kan och
jag kopplar gärna ihop olika
delar. Gör jag till exempel ett
event på torget i Staffanstorp är
Startade tidigt
Tror på analog magi
Lindas musikintresse grundlades det självklart att byns ungar och
– Jag tror på den analoga magin. tidigt. Pappan är basist och Linda mina elever ska vara med. Det är
så härligt att få lyfta fram unga
började spela elorgel redan som
Den levande adventskalendern
talanger i professionella samåttaåring. I högstadiet tog hon
är endast digital i sin presentamanhang. Att se barn och unggitarrlektioner och sedan gick
tion på Staffanstorps kommuns
hon musikgymnasiet på Helene- domar växa, att se den nytta och
webbplats och sociala medier.
glädje alla kan ha av musik och
holmskolan i Malmö.
Annars sker allt på riktigt på
kulturella uttryck är en enorm
torget med lekfullhet, sagoberät- – Det var då jag bestämde mig
för att det här vill jag jobba med. tillfredsställelse. Musiken blir en
tande, dans, roliga sportaktivitevän för livet, en stimulans i både
Många vuxna var förfärade,
ter och gemenskap.
– Dagens individualism är ett av musik är väl inget jobb, du måste sorg och glädje.
skaffa ett ”redigt jobb” sa de.
våra stora problem idag, säger
Turnerat i USA
hon. Det är gruppen som gör oss ”Nej”, sa jag. Det är musik jag
ska jobba med och jag fick supParallellt med lärarjobbet och
starka, varje individ ska få plats,
men det är för egocentrerat idag. port från min entreprenörpappa! musikentreprenörskapet har
Linda även en spännande karriär
Många barn mår dåligt. Det gäl- Redan som 19-åring drog hon
igång sitt musikföretag Linda
som artist.
ler att försöka göra allt man kan
– Jag trubadurade mycket på
och kan jag bidra med litet glitter Lundqvist Music.
– Jag började med musik och
pubarna i Malmö som ung, både
och sprida det bland alla barn,
teater. Jag har levt på musik till
ensam och i grupper, jag är med i
ungdomar och vuxna så känns
och från sedan dess i kombinaett musiknätverk som gett ut två
det väldigt bra.
Linda är musiklärare sedan 20 år. tion med att jag undervisat, inom ganska kända plattor: Tjo vad det
Hon har sin arbetsplats på Anne- studieförbunden och skolan, för viftar och Tjo vad det skiftar och jag
funktionsnedsatta, inom psykiat- spelar mycket tillsammans med
roskolan där hon gärna involverin och med barngrupper.
gitarristen Mats Helmer Andersrar skolbarnen i sina aktiviteter.
På Luciadagen kommer staffans- – De senaste åtta åren har jag lett son. Vi har en fantastisk liten
duo i countryton med mycket
torparna att få träffa flera hundra Allsångståget, ett projekt som
startade genom en dialog med
feeling och både egna och andras
av hennes skönsjungande elever
Claes Nilsson på Business Port
låtar.
på torget.

Countryn har lett Linda ända till
countryns hemland USA där hon
turnerat i de legendomspunna
musikstäderna Nashville, Austin
och Dallas.
– Nashville är som ett stort High
Chaparall, skrattar Linda som
spelade in en singel senast hon
var ”over there”.
– Jag har en manager i USA som
fixar mina spelningar där. Mitt
mål är att åka dit ett par månader
nästa gång och bara spela runt.
Visst är det hård konkurrens
men det svenska sticker ut.
Men innan sådana planer kan
fortsätta smidas är det åter dags
för levande adventskalender på
torget i Staffanstorp för andra
julen i rad.
Lucköppning varje dag under 24
dagar. Och såklart ett särskilt Luciafirande den 13 december med
massor av skolbarn från skolorna
i Staffanstorp.
– Vi ses på torget i december alla
staffanstorpare, säger Linda.
Namn: Linda Lundqvist.
Yrke: Musikant, kulturentreprenör och musiklärare
Född: 1976 i Lilla Harrie
Uppvuxen: Stångby
Bor: Radhus i Staffanstorp sedan
18 år
Familj: Två döttrar, 15 och 19 år.
Tre kära bröder som alla spelar
litet gitarr.
Fritidsintressen: Yoga och såklart
musik!
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Två rektorer skapar stabilitet på Baldersskolan
eleven trygghet, arbetsro och
tydlighet i det mål eleven arbetar
mot, öka den effektiva undervisningstiden samt att lektionen
också utvärderas tillsammans
med eleven.
– Detta ger läraren omedelbar
feedback om målet med dagens
lektion uppnåtts och eleverna blir
delaktiga i hur undervisningen
fungerar.
De båda nya rektorerna utlovar
också synlig och tydlig rektorsnärvaro i skolan.
– En rektor kan ha svårt att
hinna vara till hands för alla med
klassrumsbesök, vara bollplank,
beslutsfattare, leda och styra.
– Men vi tänker att med dubbelt
så många rektorer borde det bli
dubbelt så bra, konstaterar glatt
Madelene och Sanna.

De gick rektorsutbildningen
tillsammans och känner
varandra väl. De har båda
varit rektorer i Hörby. Nu har
de tagit sig an en utmaning
tillsammans som nya rektorer
för Baldersskolan i Staffanstorp.

– Två är starkare än en, säger de
samstämt. Vår första uppgift är
att skapa en stabil organisation
som håller och – JA, vi är här för
att stanna. Den frågan får vi nästan varje dag, skrattar Madelene
Skog och Sanna Pröjtz.
Det är två handlingskraftiga rektorer som i november rivstartade
arbetet i sin nya skola som delats
upp i två skolenheter. Madelene
Skog är rektor för f-6 medan
Sanna Pröjtz är rektor för 7-9.
– Idén med två rektorer föddes då vi hade två väldigt bra
kandidater och samtidigt stora
utmaningar på skolan. Det finns
ett behov av ett nära ledarskap
på Baldersskolan och det är ett
stort spann mellan förskoleklass
och årskurs 9. Då växte den här
lösningen fram och det känns
väldigt bra. Att vara rektor i förändring kan vara ensamt, men på
detta sätt stärker vi ledarskapet,
säger utbildningschef Krister
Åkesson på Staffanstorps kommun.
Utmaning
Baldersskolan har länge präglats
av flera rektorsbyten och stor
omsättning i lärarkåren. Den senaste rektorn Louise Öst slutade
i somras och under hösten har
före detta Hjärupsrektorn
Agneta Cederblom tillfälligt hållit
i verksamheten.
– Hon har gjort ett organisatoriskt jättejobb och sett till så vi
har kompetent personal på plats,
berömmer Madelene Skog och
Sanna Pröjtz.
De båda rektorerna vet att de
tagit sig an en stor utmaning.
– Detta är en mycket fin skola
och jobbet känns superspännande, med fantastiska elever,
fantastisk personal och trevliga
vårdnadshavare. Vi hoppas även
personalen tycker det känns bra
att ha oss här.
Madelene och Sanna har jobbat
nästan dygnet runt i början för

Namn: Madelene Skog
Yrke: Rektor f-6
Arbetsplats: Baldersskolan
Bakgrund: Lärare, elevcoach,
biträdande rektor och rektor för
Macleanskolan i Skurup, rektor för
grundsärskolan i Hörby.
– Vårt primära mål är att skapa trygghet och studiero, säger Baldersskolans två nya rektorer Madelene
Skog och Sanna Pröjtz.

att effektivt sätta sig in i arbetet
och ta tag i de akuta frågor som
låg och väntade.
– Nej, vi håller inte på att slita ut
oss, ler de båda, men vissa saker
var mer brådskande än andra att
ta itu med först.
Trygghet och studiero
Allra viktigast, konstaterar de, är
att skapa en garanti för elevernas
trygghet och lärande.
– Vårt primära mål är trygghet
och studiero så att våra elever
kan nå högre i måluppfyllelse
i alla årskurser. Alla ska kunna
höja sig.
– Vi måste säkerställa behörig
kompetent personal i alla klasser,
ge handledning till personal och
genomlysa den inre organisationen så att vi snabbt får rätt person på rätt plats, samtidigt som
personalen ska känna delaktighet
i de beslut vi tar.
– Vi lyssnar in allas åsikter och
tankar, sedan tar vi besluten och
då är det viktigt att alla förstår

Namn: Sanna Pröjtz
Yrke: Rektor 7-9
varför besluten är tagna. Ingen
Arbetsplats: Baldersskolan
får känna sig förbisedd.
Bakgrund: Högstadie- och gym– Mycket bra saker pågår på sko- nasielärare i matte och fysik,
lan idag. Vi har satt in insatser i
biträdande rektor i Kristianstad,
klasser där det behövts, vi arbetar rektor för tre f-6-skolor i Hörby
med att ge stöd till elever, perso- kommun.
nal och vårdnadshavare.
– Vi har involverat elevhälsan,
ett nytt fantastiskt elevhälsoteam
med specialkompetens som vi
får stor nytta av med tre specialpedagoger, socionom i skola,
skolpsykolog, skolsköterska
och syv-konsulent som träffar
oss rektorer en hel eftermiddag
varje vecka. Vi pratar igenom alla
problem på alla nivåer, individ,
grupp och organisation. Det är
oerhört nyttigt. Teamet är nytt
för den här terminen och vi är
jätteglada att ha dem här.
Elever får ge feedback
Ett annat exempel på nya insatser är att den så kallade Balderslektionen, inledd på försök
i fjor, införs konsekvent. Syftet
med lektionsstrukturen är att ge
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Mer undervisning i förskolan ger bättre start i livet
– De första åren i förskolan
är en så otroligt expansiv tid
i barns utveckling. Det finns
så mycket mer vi kan göra av
den här tiden som sedan gynnar barnet under hela skolgången, säger förskolechef
Anette Lind.

I våras gick alla kommunala förskolor i Staffanstorps kommun
gemensamt in i projektet ”Flerstämmig undervisning i förskolan”, ett forsknings- och utvecklingsprogram i samarbete med
Ifous, Malmö Universitet samt
sju andra svenska kommuner.
– Detta är en del i processen för
att skapa en fantastisk, likvärdig
och modern kommunal förskola
i Staffanstorps kommun.
– Många av våra förskollärare
har tidigare gjort i princip samma
sak som barnskötarna, men nu
jobbar vi på att de ska få bättre
förutsättningar att arbeta med
det de är utbildade till. De ska
se sig som lärare i förskolan och
bedriva utbildning och undervisning parallellt med trygghet,
omsorg och barnens rätt till lek
i nära samarbete med barnskötarnas stora kompetens, säger
förskolechef Anette Lind som
även är processledare i utvecklingsprojektet.
– Vi ska inte införa lektioner i
förskolan. En undervisningsstund i förskolan kan vara tre
eller trettio minuter och ske när
som helst i det dagliga arbetet.
– En grundförutsättning för att
ett lärande till följd av undervisning ska ske, är att barnen är
trygga och att personalen arbetar för att skapa goda, tillitsfulla
relationer med barnen, tillägger
Malin Sundqvist, specialpedagog.
Likvärdig kvalitet
Staffanstorps kommunala förskolor tog för ett drygt år sedan
beslutet att gemensamt arbeta
för en ökad likvärdighet och att
utvecklas tillsammans.
– Kvaliteten ska vara lika god
inom alla våra förskolor. Som
vårdnadshavare och barn ska
man känna igen sig och medborgaren kan då förvänta sig en
likvärdig men inte likadan verksamhet, säger Anette Lind.
Det arbetet har nu lett fram till

– Vi ska nu tillföra och erövra begreppet undervisning i förskolan men lek, omsorg och trygghet är såklart fortfarande viktiga delar i verksamheten, understryker förskolechef och processledare Anette Lind
samt specialpedagog Malin Sundqvist, en av de lokala nyckelpersonerna i projektet.
att samtliga kommunala förskolor i Staffanstorps kommun
först gemensamt genomförde
Skolverkets satsning på läsning –
Läslyftet – och det var de goda
erfarenheterna från det arbetet
som ledde vidare till det treåriga
samarbete med forsknings- och
utvecklingsinstitutet Ifous.
– Vi gjorde en inventering kring
vårt utvecklingsbehov. I förskolans nya läroplan tydliggörs
utbildning och undervisning mer.
Just undervisningsbegreppet är
ett av de nyare områden där nu
forskarna på Malmö universitet
tillsammans med vårt parallella
utvecklingsarbete kan närma oss
vad som kan känneteckna undervisning i förskolan och hur
målstyrda aktiviteter kan bidra till
ökad utveckling och lärande för
barnen.
Marknadsföra förskolorna
– Vi behöver marknadsföra vår
verksamhet i de kommunala förskolorna mer, detta utvecklingsarbete ger en sådan möjlighet,
säger förskolechef Anette Lind.
En modern förskola i utveckling
ställs ständigt inför nya förutsättningar, utmaningar och behov.
Enligt den nationella läroplanen
som förnyas våren 2019 ska
verksamheten vila på vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet
och målstyrda processer och leda
till utveckling och lärande hos de

Pågår till 2021
Varje område har sitt deltagande
team och en lokal styrgrupp har
tillsatts, med en processledare,
förskolechefer samt nyckelpersoner från förskolorna, för att
organisera och driva den lokala
spridningen. Ett tjugotal utvalda
förskollärare deltar vid de terminsvisa nationella seminarierna
och en styrgrupp och en processledargrupp träffar mer ofta för
kompetensutbyte och avstämning
med forskargruppen och Ifous.
Programmet pågår till 2021.
De övriga sju kommunerna i
nätverket är Eslöv, Jönköping,
Katrineholm, Skurup, Sundbyberg, Vallentuna och Örebro.
Ifous står för innovation, forskning och utveckling i skola och
förskola.

enskilda barnen som inte bara ska
stimuleras utan också utmanas.
Målet för Staffanstorps kommuns medverkan i Ifous är att
förskollärarna ska identifiera sig
som lärare i förskolan och vidareutveckla sin undervisning för
att öka barnens lärande.
Tillgång till forskning
De medverkande kommunerna
har som uppgift att gemensamt
utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt genom samverkan med
forskningen, öka den samlade
kunskapen om undervisning
och lärande i förskolan genom
att förskollärarens ansvar och
uppdrag stärks samt utarbeta nya
verktyg för kollegiala lärprocesser.
Programmet bedrivs genom
praktiknära forskning där förskolläraren och barnskötaren
samplanerar, genomför och
samvärderar undervisningsstunder för några eller flera barn och
konkret utvecklingsarbete där
förskollärare och skolledare i
Staffanstorp tar aktiv del i kunskapsbyggandet.
– Vi har precis genomfört en
omfattande insamling av samtyckesdokument med tanke på
dataskyddsförordningen, 7 098
stycken blanketter har samlats
in av alla deltagande kommuner,
konstaterar processledare Anette.

Sophämtning under jul
och nyår
Under jul och nyår kör vi extra
tömningar vecka 52 (2017) och
vecka 1 (2018).
Sophämtning mellan jul- och
nyårshelgerna sker som vanligt
men med en dags förskjutning.
Hämtning vecka 52 och 1 är
onsdag till lördag.
Låt kärlet stå vid tomtgränsen,
med handtaget utåt, tills det är
tömt. Hjälp våra miljöarbetare
genom att hålla vägen till sopkärlet skottad och halkfri.
God jul och gott nytt år!
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Eleven kan få betala skadegörelse
– Detta är ännu en del i vårt
arbete att öka studiero och ansvarstagande.
Tidigare har till exempel beslutats om riktlinjer för agerande
vid kränkande behandling, orosBarn- och utbildningsnämnden
anmälan och för användning av
beslutade vid sitt sammanträde
mobiltelefoner med mera i skolan.
i november om tydliga riktlinjer
– Skola och förskola ska vara en
för hur skolorna i Staffanstorps
trygg och välkomnande miljö där
kommun ska agera vid skadegö- studier och kunskap är i fokus.
relse av olika slag. Beslutet var
Staffanstorps kommun har tidvis
helt enigt.
varit hårt drabbat av skadegörel– Det var enighet i nämnden, alla se på skolbyggnader och offentröstade för, vilket jag ser som ett liga fastigheter.
sundhetstecken, säger barn- och – Omfattningen har varierat från
utbildningsnämndens ordförande tid till annan men det rör sig om
Nino Vidovic (M).
betydande kostnader för repara– Den som medvetet eller på
grund av vårdslöshet förstör
något måste också ta konsekvensen och ersätta det som
skadats.

tioner, det har blivit ganska stora
pengar, säger Nino Vidovic.
Tydlig policy
– Det är oerhört viktigt att förstå
att skadorna, om man förstör
något och det inte sker genom
olyckshändelse under lek utan
är en medveten handling eller
skett genom vårdslöshet, inte
kan betalas med pengar som är
avsatta för att öka kvaliteten och
förbättra skolverksamheterna.
Nino understryker att ansvarsfrågan i varje ärende ska utredas
rättssäkert. När minderåriga varit
inblandade blir det föräldrarna
som får betala. Vid större skade-

görelse sker polisanmälan.
– Tidigare har det inte funnits
stor tydlighet i hur skolorna ska
hantera denna typ av ärenden
utan beslut har tagits utifrån
varje händelse. Nu finns det en
tydlig policy att luta sig mot så att
vi får likvärdighet i alla berörda
verksamheter, det är viktigt att
det blir samma hanteringssätt
inom alla verksamheter.
– Målet är att minska kostnaderna för skadegörelse, så att
pengarna istället kan användas
till något positivt i våra förskolor
och skolor, men även att omfattningen ska minska för att skapa
en tryggare miljö.

Närvaro viktig för eleven
generell signal som en enskild.
Många steg ska passeras innan vi
når fram till utdömandet av vitesbelopp och vi hoppas att våra
tidigare åtgärder ger resultat så
att vi inte behöver utfärda några
vitesbelopp.
– Det görs en individuell bedöm– Det enda målet är att få varje
ning i varje enskilt fall, först och
elev att gå i skolan. Utgångsfrämst en löpande närvarokontpunkten är elevperspektivet. Det roll. Vid behov går vi vidare
spelar ingen roll hur mycket remed en rad åtgärder, samtal med
surser vi satsar på skolan om inte eleven, utvecklingssamtal,
eleven tar del av undervisningen. mentorsmöte, kopplar in ett
Närvaro är en absolut nödvänelevhälsoteam, förslag till åtdighet för att eleven ska nå goda gärdsprogram, upprättar en
skolresultat och få med sig rätt
nämndsanmälan och har möte
verktyg ut i livet.
mellan utbildningsförvaltning
– För att lyckats med detta har vi och nämndens arbetsutskott.
antagit nya riktlinjer, vi sätter ner Vi släpper inte ärendet utan gör
foten och tillämpar de verktyg
löpande uppföljningar.
skollagen och skolinspektionen
– Fungerar inte några av dessa
tillåter oss att göra. Men bara
insatser tvekar vi inte att använda
när en rad andra åtgärder är
vite till föräldrarna ur ett elevprövade, säger barn- och utbild- perspektiv, av hänsyn till elevens Stjärnorna längs Storgatan
ningsnämndens ordförande Nino framtid och behov av utbildning. i Staffanstorp och granen i
Vidovic (M).
Kyrkheddinge har tänts till
första advent.
Kännbart
Generell signal
Det var i våras barn- och utbildÖvrig säsongsbelysning runt
Användandet av vite ska i första ningsnämnden i Staffanstorp
om i kommunen har tänts under
hand ses som en signal till elever konstaterade en mycket hög
och vårdnadshavare om vikten
frånvaro hos ett litet antal grund- vecka 46 och lyser upp vintern
ända fram till februari för att
av hög skolnärvaro, men komskoleelever i kommunen. När
försköna och lysa upp de allmänmunen kommer inte att tveka när inga andra medel hjälpte beslöt
andra möjligheter är uttömda.
politikerna att använda en ny me- na platserna under den mörka
årstiden.
– Skolans uppgift är att skapa en tod från och med höstterminen
Många har säkert redan upptäckt
bra grund för livet för våra elever 2018. Vitesbeloppet utdöms av
och det är därför viktigt med
Förvaltningsrätten efter ansökan den svärm av fjärilar som lyser
bland träden vid Rymdlekplatsen
verktyg så att skolan har en chans från kommunen och pengarna
i Hjärup.
att lyckas med sitt uppdrag. Det
går inte till kommunen utan diär därför lika viktigt att sända en rekt in i statskassan.
Med elevens bästa i absolut
fokus har barn- och utbildningsnämnden i Staffanstorps
kommun beslutat införa ett
vitesbelopp på hundra kronor
om dagen vid återkommande
otillåten frånvaro från skolan.

Foto: Marie Schyllert

Lysande fjärilar i Hjärup
Fjärilarna har landat precis vid
ingångarna till Rymdlekplatsen
från Åttevägen/Åttegränd och
från parken.
– De lysande fjärilarna monterades bland träden som ett sätt att
göra parken dekorativ och intressant under årets mörka månader.
Ambitionen är att fjärilarna ska
förflyttas till nya platser i kommunen varje år, för att på detta
sätt skapa ny upplevelse och
locka till besök, genom att tillfälligt förändra platsen ifråga. Vi
får se var de väljer att bosätta sig
nästa vinter, säger Marie Schyllert
på Staffanstorps kommun.
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Modernt bostadsområde med urgamla anor

Illustration: Staffanstorps kommun

Det nya bostadsområdet Vikhem i Staffanstorp växer så
det knakar och sista etappen
är nu ute på samråd. Området byggs på historisk mark.
Omfattande fynd har gjorts
efter urgamla bosättningar
från både stenålder, vendeloch vikingatid.

Den bärande visionen av området mellan Kronoslättsvägen och
riksväg 11 har redan från början
varit att skapa en utbyggnad av
Staffanstorp med en hög livskvalitet för lång tid framöver.
Totalt består Vikhem när det står
helt klart av fler än tusen nya bostäder av olika slag i en blandad
bebyggelse.
Här uppförs bostäder för alla
kategorier boende; barnfamiljer,
par, ensamstående och seniorer, en förskola och en f-9-skola
byggs i sista etappen.
Här anläggs torg, parker, dammar, promenadslingor och cykelvägar samt finns även möjlighet
för mindre butiker, kontor, caféer
och restauranger att etablera sig.
– Vi bygger tätt för att spara den
viktiga jordbruksmarken. Men
Vikhem kommer inte att upplevas så tätt eftersom vi också
anlägger fyra nya gröna parker,
flera dammar, gångstråk, cykelvägar och gator, konstaterar planoch exploateringschef Karolina
Gnosspelius.
Vikhem V på samråd
Utbyggnaden är uppdelad i fem
etapper och detaljplanen för den
sista av dessa, Vikhem V, är just
nu ute på samråd som pågår
fram till 16 december.
– Vårt förslag till detaljplan innehåller 150 bostäder, en liten park,
en förskola och en f-9-skola, en
ny idrottshall som ska anläggas
precis intill Staffansvallen, en ny
park med dagvattenfördröjning,
en förlängning av bullervallen
längs väg 11 samt annan infrastruktur som är nödvändig för
området. Kommunen blir huvudman för idrottshallen.
– Staffanstorps kommun behöver en större idrottshall och vill
vid större arrangemang kunna
samordna med Hagalidhallen
och Staffansvallen, säger Karolina Gnosspelius.

Skolan ska drivas av Internationella engelska skolan som redan
finns etablerad på ett 30-tal platser i landet från Lund i söder till
Umeå i norr. Hemsö blir byggherre för skolan. Exploatörer av
området är ännu inte utsedda.
Koppling till Uppåkra
Vikhem är ett spännande bostadsområde även ur historiskt
perspektiv. Här låg ett tätbebyggt
samhälle redan under järnåldern
med stark koppling till Uppåkra,
och spår av bosättningar har
hittats med anor ända tillbaka till
stenåldern.
Vid markundersökningarna

har arkeologerna funnit 3 595
stolphål som visar spåren efter
91 stolpbyggda hus från olika
tidsepoker.
– Detta är den näst rikaste
fyndplatsen i regionen vad gäller
dräktsmycken. Ovanligt många
ben av häst visar även på en tidig
hästanknytning i området, vilket
är intressant med tanke på att
Beden och Grevie med dagens
hästnäring ligger alldeles intill,
säger Karolina Gnosspelius.
– Vi har föreslagit att gatorna får
namn med koppling till vendeltiden och vikingatiden samt fynden man gjorde i samband med
utgrävningen.

Enligt arkeologerna var de flesta
av de gamla husen byggda och
bebodda inom ett tidspann av fyrahundra år, från yngre romersk
järnålder cirka 200 e.Kr. fram till
vendeltiden 550-800 e.Kr.
Boplatsens viktigaste period
förefaller ha inträffat under folkvandringtiden och vendeltiden
mellan cirka år 400-800 e.Kr.
Även under vikingatiden 800
e.Kr-1050 e.Kr. har stora gårdar
legat på platsen. Men man har
också hittat mycket tidiga spår
av enstaka hus från bronsåldern
och till och med från förromersk
järnålder.
Mer information om utbyggnaden av Vikhem: www.vikhem.nu
Vikhemsutbyggnaden
Vikhem 1. Ursprungsbebyggelsen i västra delen av området.
Vikhem II Tappersborg. Här har
byggts 80 nya bostäder, radhus och
friliggande villor. Färdigställt i år.
Vikhem III. Totalt cirka 350 bostäder byggs totalt. Radhus, kedjehus,
friliggande villor, flerbostadshus,
fribyggartomter. Färdigställs 2020.
Vikhem IV. Cirka 560 bostäder,
inkluderat Villa Vikhem, ett sexvånings vårdboende med 60 bostäder
som färdigställs 2019 samt 500 villor, radhus och lägenheter. Beräknas klart 2021.
Vikhem V. Östra och sista delen.
Detaljplan på samråd 19 november
till 16 december. Cirka 150 lägenheter, småhus samt förskola, f-9-skola
och stor idrottshall planeras.
Illustration: Sweco Architects AB
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Planerna för Västerstad börjar ta form
Illustration: Gehl

Det efterlängtade startskottet
för nya Västerstad i Hjärup
närmar sig. I början av nästa
år blir det samråd för den
första detaljplanen som omfattar ungefär halva området.

– Vi hoppas på byggstart i årsskiftet 2020/2021, vi gör just
nu alla de förberedelser vi kan
för att kunna komma igång med
utbyggnadsarbeten så snart vi
har en antagen detaljplan, säger
marknadsområdeschef Carin
Malmgren Egermayer på Skanska.
Västerstad har funnits med i
framtidsbilden av Hjärup sedan
flera år och ska byggas av Skanska på företagets egen mark mellan Jakriborg, Lommavägen och
Ynglingavägen. På området låg
tidigare Skanska Prefabs fabrik.
– Arkeologiundersökning och
tillhörande utgrävning är gjord
och rivningen av den gamla
betongfabriken pågår nu för
att möjliggöra utvecklingen av
området.
Successiv utbyggnad
Utbyggnaden kommer att ske
successivt i flera etapper och
styras via flera detaljplaner. I ett
första steg planeras för cirka 500
bostäder i en varierad bebyggelse.
– Området måste få växa fram
i en takt som både marknaden,
kommunen och vi på Skanska
hinner med i, säger Carin Malmgren Egermayer.
– Vårt fokus ligger på samhällsutveckling och hållbarhet. Det är
viktigt för oss att berika Hjärup

Visionsteckning av nya stadsdelen Västerstad i Hjärup som med fokus på samhällsutveckling och hållbarhet nu börjar växa fram på ritbordet. Illustration
från planprogrammet 2015.

genom att i rätt takt levandegöra den västra sidan av den nya
stationen.
Totalt kommer ett färdigutbyggt Västerstad att innehålla
ett tusental nya bostäder med en
mångfald av boendeformer som
bostadsrätter, hyresrätter och
äganderätter, i kombination med
olika verksamheter. Det blir en
blandning av kedjehus, radhus,
friliggande villor och flerbostadshus på planområdet som är 9,5
hektar stort.
Högre livskvalitet
Här kommer även att finnas
handel, kontor, förskola, vård
och omsorg i någon form, ett

vårdboende samt rekreationsområden, allt i en levande miljö.
En stor park och några mindre
finns med i planen tillsammans
med ett grönstråk med dagvattenhantering längs järnvägen.
Förlängningen av Allégatan blir
huvudstråk tillsammans med den
nya Centrumgatan och det gamla
stickspåret blir gång och cykelbana.
– Det är viktigt för oss att skapa
en varierad bebyggelse som är
tilltalande i både struktur och
gestaltning och med möjligheter
till användbara utemiljöer och
bra service. Detta område kommer att tillföra Hjärup en högre
livskvalitet.

Rätt läge
Den planerade breda bron över
järnvägens nya fyra spår kommer
att ta bort den barriäreffekt som
spåren utgör i dag.
Den nya bebyggelsen tros också
sätta Jakriborg i ett nytt sammanhang och ge hela Hjärup mer
efterlängtad service.
Det finns flera tecken på att intresset för Västerstad växer bland
både nuvarande och framtida
potentiella Hjärupsbor.
– Vi börjar känna trycket, vi får
en hel del samtal från intresserade privatpersoner, säger Carin
Malmgren Egermayer. Det är
helt rätt läge nu.

fler frågor på sitt bord.
Socialnämnden delas upp i en
arbetsmarknadsnämnd och en
omsorgsnämnd. Den förstnämnda får fokus på arbetsmarknad,
integration, sfi och vuxenutbildning, den andra får fokus på
äldrevård, LSS samt övrig vård
och omsorg.
Samhällsbyggnadsnämnden tar
över vissa av socialnämndens
tillsynsuppgifter.
Tekniska nämnden och kulturoch fritidsnämnden ersätts med

två beredningar för de båda
ansvarsområdena, med åtta
ledamöter i varje, som lägger
fram sina förslag direkt till kommunstyrelsen. Kultur- och fritidsberedningen får även ansvar för
vissa typer av demokratifrågor.
Miljöfrågorna får extra fokus
genom att en särskild miljöberedning inrättas.
Det är när detta skrivs ännu inte
klart med ordförandeposter eller
ledamöter i de nya nämnderna
och beredningarna.

Effektivare politisk organisation
Den största förändringen på
25 år genomförs just nu i den
politiska nämndsorganisationen i Staffanstorps kommun.

Målet är att skapa större effektivitet genom en tydligare
uppdelning av kommunens olika
ansvarsområden, en nämnd delas
och blir två och två nämnder tas
bort och ersätts med tre beredningar.
– Förhoppningsvis kommer
medborgarna att uppleva att det

politiska beslutsfattandet blir mer
effektivt och snabbare och att vi
ger de viktigaste frågorna störst
fokus, säger kommunstyrelsens
ordförande Christian Sonesson
(M).
– Tanken är att kunna möta
dagens frågor på ett mer renodlat
sätt och skapa större utrymme
för långsiktighet.
Kommunstyrelsen minskas från
tretton till elva ledamöter och ersättarna minskas från tio till åtta.
Samtidigt får kommunstyrelsen
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Fyra spår-projektet går som på räls
Foto: NCC/Trafikverket

– Jag är väldigt nöjd så här
långt. Jag ser inga problem
i dagsläget utan vi kommer
att leverera i slutändan precis
som planerat, säger projektledare Jens-Peter Eisenschmidt
på Trafikverket.

Utbyggnaden av fyra spår från
Arlöv, genom Åkarp och Hjärup,
till Flackarp går som på räls. För
Hjärups del är Banvallsvägen
avstängd i etapper under vintern
för ledningsarbete. Nära i tiden
är även en tillfällig bro som snart
ska skjutas på plats över spåren
vid Vragerupsvägen.
Vi bad projektledare Jens-Peter
Eisenschmidt på Trafikverket ge
Staffanstorps kommuninvånare
en liten uppdatering. Hur går
arbetet?
– Det har gått bra hittills. Vi håller både tidsplan och kostnadsplan. Varje dag måste vi driva
på men det skulle inte hjälpa
att ligga före i tidsschemat då
alla delprojekt måste klaffa med
varandra, som till exempel när vi
i augusti 2020 gör omkopplingen
och lägger över tågtrafiken till de
tillfälliga spåren. Det måste ske
samtidigt hela vägen.
– Framför allt är vi nöjda med
genomförandet av svåra delprojekt, som trafikomläggningen av
E6 nyligen. Invånarna och pendlarna i hela södra Skåne hjälpte
oss i det arbetet som avlöpte
perfekt. Våren eller sommaren
2021 ska samma sak göras igen
på E6:an då huvudbron över
järnvägen ska skjutas på plats.
Men nu har både vi och pendlarna erfarenhet.

Bilden visar arbetet med fyra spår-projektet vid Vragerupsvägen i mitten av november.

och dagvatten, säger Jens-Peter
Eisenschmidt.
Dessa anslutningar går under de
nuvarande spåren in till Jakriborg. Även alla framtida anslutningar till det nya bostadsområdet Västerstad måste dras innan
den nya järnvägen kan byggas.
I dagarna inleds också arbetet
med att bygga stödmurar längs
spåren från norra delen av Jakriborg upp mot Vragerupsvägen
för att stötta marken när det
schaktas för de nedsänkta spåren.

Militärbro
En tillfällig bilbro ska ersätta
dagens vägtunnel under spåren
till Vragerup och Jakriborg. Brofundament har gjutits på vardera
sidan av järnvägen och i februari
ska en stålbro skjutas på plats
över spåren vid Vragerupsvägen.
– Det blir en beredskapsbro, en
militärbro, som vi tillhandahåller
Byta alla ledningar
från Trafikverket. En likadan bro
Fortfarande är det förberedelfinns redan över Gränsvägen i
serna inför omläggningen av
Åkarp, berättar Jens-Peter Eisentrafiken till tillfälliga spår som
pågår. Arbetet befinner sig ännu i schmidt.
Även vid Lommavägen precis
en avancerad startfas.
söder om Hjärup ska järnvägen
– Tågtrafiken måste fungera
grävas ner och biltrafiken ledas
under tiden vi bygger. Först när
de två tillfälliga spåren är på plats över på en ny bro.
2020 börjar vi bygga de framtida – Vi har terrasserat och gjort
klart grundarbetena för banvalfyra spåren.
Ledningsarbete längs Banvallsvä- len till tillfälliga spår söderifrån
och fram till Lommavägen, säger
gen sker i etapper under hösten
Jens-Peter Eisenschmidt. Banvaloch vintern.
– Vi måste byta ut alla ledningar len byggs sedan över Lommavägen som stängs av och trafiken
mellan östra och västra Hjärup
genom Hjärup leds runt Jakriför el, vatten, avlopp, dränering
borg och via Vragerupsvägen.

Oväntade frågor
Bygget av fyra spår har en budget som omsluter 5,4 miljarder
kr. Tidsschemat är tajt och allt
måste klaffa. Har ni stött på
några bekymmer längs vägen?
- Vi ställs ofta inför både stora
och små frågor, saker vi inte sett
tidigare. Det kan dyka upp ledningar ingen känt till. Då kan det
bli stopp ett tag medan vi undersöker om de är i drift. Ibland får
vi backa, projektera om och se
hur vi löser det.
– Arkeologiska fynd är en sådan
sak. Nu går vi upp mot Uppåkra
och Lund och där har vi gjort
fler fynd än vi trodde. Strax norr
om Åkarp hittade vi flera skelett!
Geoteknik är en annan sådan
sak. Hur ser marken ut under
ytan. När vi väl börjat gräva får
vi ibland ta nya beslut.

– Det är spännande och roligt
när det finns tid, men jobbigt när
man står där med maskinerna
för då kostar det pengar. Vet vi
däremot om problemen i förväg
och kan hantera det i tid är det
bara intressant.
Tillfällig flytt 2020
Sommaren 2020 görs överflyttningen till de tillfälliga spåren på
sträckningen fram till Flackarp.
Då ska en tillfällig station stå
klar i Hjärup strax söder om den
nuvarande.
– Även de tillfälliga spåren byggs
för full kapacitet och säkerhet,
det är ingen skillnad jämfört med
de permanenta spåren. Men det
blir ändå en hastighetsbegränsning på max 100 km/tim hela
vägen, understryker projektledaren.
De tillfälliga spåren kommer att
byggas där pendlarparkeringen i
Hjärup ligger idag.
– Men vi kommer att se till så att
frågan om pendlarparkeringen
löses under tiden, lovar JensPeter Eisenschmidt.
I två år, fram till halvårsskiftet
2022, ska de tillfälliga spåren vara
i drift, sedan ska de fyra spåren
ligga klara fyra meter ner genom
Hjärup, med ny station och tre
nya broar över spåren vid Lommavägen, Hjärups station och
Vragerupsvägen.
År 2024 ska hela sträckan från
Arlöv fram till Lund stå helt klar
med fyra spår i drift.

Foto: NCC/Trafikverket

– Vi håller både tidsplan och kostnadsplan, säger Jens-Peter Eisenschmidt som är projektledare för fyra
spår-utbyggnaden mellan Arlöv och Lund.
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Evenemang –
ett axplock
Staffanstorps konsthall
Agneta Sofiadotter – sufismen
och kärleken

10 november 2018 – 19 januari 2019
Vi är glada att återigen fått förtroende att
presentera ytterligare ett djuplodande och
mycket spännande konstnärskap.
Agneta Sofiadotter är utbildad vid Nyckelviken, Christer Strömholms/KVs Fotoskola, Grand Chaumière Paris samt Teol.
kandidat, Forskarstuderande i teologi,
École Jacques Lecoq Paris. Initiativtagare
till Tatis, ateljéförening för Konst och
Vetenskap i Lund och författare till Cor
ad Cor, konstnärliga metoder för kreativ
själavård.
Agneta Sofiadotter är representerad på
Kalmar sjukhus, Dalby bibliotek, Lunds
Domkyrkoförvaltning (Lackalänga), Seattle
Art Museum, ASCL Jerevan Armenien,
Karlshamns kommun, Östersunds kommun och fick ta emot Region Skånes
Kulturstipendium 2001.
Föredrag: Om Sufismen i konsten
Lördag 19 januari 2019
Max Liljefors, professor vid avdelningen
för konsthistoria och visuella studier,
Lunds Universitet håller föredrag om Sufismen och Agneta Sofiadotters konst under
utställningen sista dag 19 januari 2019.
Mer information kommer på webbplatsen.
Konsthallens öppettider 2018
Onsdagar och torsdagar kl. 13-17
Fredagar kl. 13-16
Lördagar kl. 10-14
Konsthallens öppettider 2019
Onsdagar och torsdagar kl. 13-17
Fredagar kl. 13-16
Lördagar kl. 10-14

Fler evenemang och aktiviteter finner du på staffanstorp.se/kalender
Biblioteken i Staffanstorps
kommun
Vinterboken för vuxna
1 december 2018 – 1 februari 2019
Läs tre böcker och få en ny bok som gåva!
Staffanstorps och Hjärups bibliotek.
Öppen scen: Fotboll – att använda
magi, skriva historia, skapa känslor

Onsdag 5 december kl. 17.30
Föranmälan krävs. Hämta din gratisbiljett
på Staffanstorps bibliotek från och med
17november kl. 10 eller ring 046-25 12 65.
Katarzyna Herd är etnolog från Lunds
universitet och föreläser om fotbollens roll
och betydelse. Med fotbollen som utgångspunkt berörs ämnen som genus, kreativitet,
det kollektiva minnet, klass, berättelse och
känslor.
Staffanstorps bibliotek.
Arr. Biblioteken i Staffanstorps kommun och Lunds
universitet Forskarturnén.

Kom igång med e-böcker och
Biblio

Onsdag 30 januari kl. 13-14.30
Föranmälan via e-post/telefon. Fri entré.
Vill du veta hur bibliotekets e-böcker
fungerar? Vi går igenom hur man laddar
ner och läser och/eller lyssnar. Ta med din
enhet så hjälper vi dig att komma igång
Hjärups bibliotek.
Pop up-bio: På Chesil Beach
Torsdag 7 februari kl. 18
Ingen föranmälan, fri entré. Speltid: 1 h 35
min. Regi: Dominic Cooke. Distributör:
NonStop Entertainment.
Hjärups bibliotek.
På Chesil Beach. Pressbild.

Agneta Sofiadotter

Föredrag: Stress & stresshantering
Torsdag 28 februari kl. 19
Föranmälan från och med 14 januari via
e-post/telefon. Fri entré. Begränsat antal
platser.
Föreläsning med diplomerad stresspedagog
Marita Olofsdotter. Vad är stress? Vilka är
symptomen och hur kan vi gå vidare? Du
får tips och verktyg på föreläsningen.
Hjärups bibliotek.
Arr. Hjärups bibliotek och Studieförbundet Vuxenskolan.

Staffansorps teaterförening
Ted Gärdestad: Sångerna om livet
Söndag 27 januari 2019 kl. 16
Stående ovationer i Växjö, jublande recensioner i Hultsfred, hyllad närhet i Rentjärn.
Så håller det på, mer än 300 föreställningar
från Överkalix till Ystad.
Winkir musik och teater med Erik Winqvist och Simon Forsman tolkar Gärdestads musik på ett andäktigt vis och med en
imponerande närhet till publiken, innerligt
och varmt, personligt och uttrycksfullt.
Kenneth Gärdestad har hjälpt till att
berätta. Det blir låtar som Sol vind och vatten, För kärleks skull, Eiffeltornet, Himlen
är oskyldigt blå, Äntligen på väg, Fånga en
ängel, med flera. Missa inte denna fantastiska musikunderhållning.
Biljetter: www.teateristaffanstorp.se
S:t Staffans församlingsgård.
Musik: Double O Seven Jazzband

Fredag 15 februari 2019 kl. 19
Förra gången Double O Seven Jazzband
spelade i Staffanstorp drog de fullt hus
till konsthallen. Då var det svårt att sitta
still när bandet drog igång Blueberry Hill,
Dinah, Down by the Riverside och många
andra godbitar. När Double O’Seven
Jazzband avslutade med We’ll meet again
instämde hela publiken.
Bandet bjuder på klarinett, trumpet, trombon, bas, piano, trummor, banjo och sång.
Biljetter: www.teateristaffanstorp.se
F.d. biblioteket, Blekingevägen 1, Staffanstorp.

Manskören Staffan
Julshow

Julboken för barn
20 december – 10 januari 2018
Läs och skriv om två böcker under jullovet
så får du en ny bok i gåva av biblioteket.
Trevlig läsning!
Staffanstorps och Hjärups bibliotek.
Glada hund: Janni hittar hem
Lördag 9 februari kl. 14
Entré: 25 kronor för barn och vuxna.
Biljettsläpp 26 januari på Hjärups bibliotek.
Telefonbokning 046-25 15 94. Ålder: 3-5
år. Speltid: 35 min.
Föreställningen handlar om den hemlösa
hunden Janni och sitt sökande efter en familj. Längs sin väg möter hen tokiga, roliga
karaktärer som framställs via bubblande
musik, teater, illustrationer rörelser och
berättande.
Hjärups bibliotek.
Obanteatern: Sagan om det röda
äpplet

Fredag 15 februari kl. 10
Pris: 25 kronor (gratis för förskolan).
Biljettsläpp: 1 februari på Staffanstorps
bibliotek, telefonbokning 046-25 12 65.
Ålder: 4-8 år. Speltid: cirka 35 minuter.
”Det var en gång en gubbe i randig kostym
som råkade gå förbi en fruktaffär.” Så
börjar Jan Lööfs älskade bildberättelse där
man får följa hur ett äpple sätter igång en
händelsekedja i den lilla staden. Äntligen
kommer Obanteaterns publik- och kritikersuccé till Staffanstorp!
F.d. biblioteket, Blekingevägen 1, Staffanstorp.
Arr: Biblioteken i Staffanstorps kommun & Staffanstorps teaterförening.

Sagan om det röda äpplet. Pressbild.

Lördag 8 december kl. 16-18
Manskören Staffan består av cirka 30
sångare, majoriteten Staffanstorpare, som
älskar att sjunga och har funnits i över 20
år. Åtta stycken bildar ukuleleorkestern
Staffans Strängar som turnerar flitigt både i
Staffanstorps kommun och i övriga Skåne.
Utöver manskören och Staffans strängar,
deltar operasångerskan Laine Quist, pianisten Håkan Carlsson samt Staffanstorps
musikskola under ledning av Sara Sandström Korp som svarar för luciatåget.
F.d. biblioteket, Blekingevägen 1, Staffanstorp.

För barn
Julpyssel
Lördagar kl. 10-12
Fri entré. Ingen föranmälan. Alla åldrar.
8 december: Vi pysslar julkort.
15 december: Gör tomtar på bibblan!
22 december: Gör julgransdekorationer.
Hjärups bibliotek.

Urval: Eva Åkesson, Kultur och fritid.
Håll utkik i kommunens evenemangskalender på staffanstorp.se!
Här lägger föreningar och kommunens verksamheter ut sina arrangemang.

