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Evalott, Karsten, Taina och Katarina brinner för att
alla besökare ska ha det gott på Trivselpunkten!
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Gymnasieskola i Staffanstorps kommun

Villa Roos Park

Sportlovsprogrammet

Nu finns även studieförberedande
gymnasieskola på Hvilan Utbildning

Nytt äldreboende och fem bostadshus
5
byggs i Roos Park

Sportlovet nalkas med massor av skojiga
4
aktiviteter för alla åldrar
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Så här styrs Staffanstorp
de kommande fyra åren

Christian
Sonesson

Kommunstyrelsens
ordförande (M)

Efter riksdagsvalet tog det 129
dagar för partierna att formera
ett nytt styre för Sverige. Under
samma tid har vi lokalt i kommunen dels hunnit bilda en
stabil majoritet, dels hunnit fatta
många och viktiga beslut.
Ett av dessa beslut är en förändring av den politiska organisationen för att bättre spegla den
tid vi verkar i nu. Nämnderna
har blivit färre till antalet, de
har renodlats och frågor som
tidigare inte haft någon naturlig
hemvist har nu fått det, t ex integrationsfrågor. Socialnämnden
har delats upp i två nämnder
och ersatts av en omsorgsnämnd vilken bland annat har
hand om äldreomsorgsfrågor
och en arbetsmarknadsnämnd
vilken ska ha ett tydligt fokus på
arbetsmarknad och integration.
Kultur- och fritidsnämnden och
tekniska nämnden blir i stället
beredningar vilka förbereder
ärenden direkt till kommunstyrelsen. Det inrättas också en
särskild beredning för miljöfrågor, något som saknats tidigare. Den nya organisationen
trädde i kraft den 1 januari.
Ett förslag är nu också färdigt
till nya lokala ordningsstadgar.
Det kommer att införas ett tiggeriförbud, precis som Vellinge har
gjort. Till många hundägares
glädje kommer ett förbud, året
om, mot att använda fyrverkerier
också att införas. Men även fortsättningsvis kommer det att vara
tillåtet att fira in det nya året
med pyroteknik några timmar
under nyårsaftons kväll och natt.

Alliansen har 23 av 41 mandat
vilket ger majoritet i kommunfullmäktige.

En allians med M och SD har
kommit överens om att styra
Staffanstorps kommun tillsammans kommande fyra år.
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Alliansen har även majoritet i alla
nämnder, beredningar och styrelser
i kommunala bolag.
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Så här ser Staffanstorps kommuns ledning ut till och med 2022

Kommunstyrelsen
Ordf: Christian Sonesson (M),
Staffanstorp
Vice ordf: Eric Tabich (M),
Staffanstorp
2 vice ordf: Pierre Sjöström (S),
Hjärup
Kommunfullmäktige
Ordf: Rickard Svensson (M),
Staffanstorp
Vice ordf: Ulla Wirup (SD),
Staffanstorp
2 vice ordf: Björn Stigborg (S),
Staffanstorp

Utbildningsnämnden
Ordf: Åsa Ekstrand (M)
Vice ordf: Annika Strandberg
(M)
2 vice ordf: Laila Olsen (S)

Valnämnden
Ordförande: Birgitta Heyle
Wiahl (M)
Vice ordf: Pierre Lindberg (M)
2 vice ordf: Björn Stigborg (S)

Arbetsmarknadsnämnden
Ordf: Karin Palmqvist (M)
Vice ordf: Toni Nilsson (SD)
2viceordf:TorbjörnLövendahl(S)

Beredningen för kultur-,
fritids- och demokratifrågor
Ordf: Margareta Pauli (M)
Vice ordf: Richard Frid (S)

Omsorgsnämnden
Ordf: Liliana Lindström (M)
Vice ordf: Richard Olsson (SD)
2 vice ordf: Pia Jönsson (S)
Stadsbyggnadsnämnden
Ordf: Eric Tabich (M)
Vice ordf: Maria Leijman (M)
2 vice ordf: Carina Dilton (S)

Beredningen för miljöoch naturfrågor
Ordf: Pierre Lindberg (M)
Vice ordf: Håkan Kongshöj (S)
Beredningen för renhållning/
VA-, och infrastruktur
och trafikfrågor
Ordf: Staffan Linde (M)
Vice ordf: Magnus Möller (M)
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Nu kan du gå gymnasiet i Staffanstorp!
Visste du att det idag är
möjligt att gå både yrkesoch studieförberedande gymnasium inom Staffanstorps
kommungräns.

- Vi är idag ett absolut alternativ
till gymnasieskolorna i Lund och
Malmö, säger rektor Thomas
Liljeberg och biträdande rektor
Hans Strömberg.
Hvilan Utbildning i Kabbarp
erbjuder sedan två år inte bara
yrkesutbildningar inom trädgård,
hantverk och gastronomi, utan
även rena studieförberedande
gymnasieprogram inom ekonomi,
samhälle och naturvetenskap.
Totalt går 115 gymnasieelever på
Hvilan Utbildnings gymnasielinjer
i Kabbarp men ambitionen är att
växa. Kapaciteten är åtminstone
det dubbla antalet.
Gymnasieskolan ligger på cykelavstånd från Staffanstorps och
Hjärups tätorter. Regionbussen
från Staffanstorp och Malmö går
med täta mellanrum dagtid med
hållplats precis utanför skolan.
Det finns också ett internat med
78 platser där det redan idag bor
ett 30-tal gymnasieelever.
Lugn och ro
- Jag kom hit från en stor kommunal skola och slogs direkt av
att maken till undervisningsmiljö
har jag aldrig sett någon annanstans. Jag har nog aldrig varit på
en lugnare skola, säger Thomas
Liljeberg som rekryterades som
ny gymnasierektor i november
förra året.
- Man kan tycka att som förälder
måste det vara rena drömmen att
placera sina barn hos oss. Ingen
använder sin mobiltelefon på
lektionerna, vi behöver inte ens
förbjuda det. Här är lugnt i
korridorerna, inget bråk, inget
klotter, ingen skadegörelse. Här
är faktiskt helt fantastiskt. Till
en del tror jag det beror på att
de vuxna eleverna i våra yrkesprogram, motivation skapar lugn
och studiero för alla.
- All skolmat är fri för gymnasieleverna och maten tillagas i
vårt eget kök, i stor utsträckning
med våra egna grönsaker.
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Sammanträden
Februari-april 2019
Nedanstående dagar fattar
politikerna i Staffanstorps
kommun beslut.
Kommunfullmäktige
6 mars, kl. 18.00
3 april, kl. 18.00
Kommunstyrelsen
6 februari, kl. 18.00
20 mars, kl. 18.00
8 april, kl. 18.00

T h gymnasierektor Thomas Liljeberg och t v biträdande rektor Hans Strömberg vid
gymnasieskolan på Hvilan Utbildning i Kabbarp.

Många nya utbildningar
Hvilan Utbildning i Kabbarp
genomgår sedan en tid tillbaka en
stor expansion med flera nyheter
på menyn.
Sedan hösten 2018 erbjuds den ny
naturbruksutbildningen Odling &
gastronomi, under inspiration av
stjärnkocken Tareq Taylor. Hösten
2019 startar dessutom en ny grön
kockutbildning inom vegansk
gastronomi.
- Vi blir ensamma i landet om
detta, man blir helt enkelt grön
kock, lär sig grön matlagning. Vi
tror det är en stor framtidsnish
och ett yrke som verkligen kommer att behövas. Förutsättningarna är utmärkta med tanke på våra
egna odlingar.
Till nyheterna hör även en gymnasieutbildning inom grön turism.
- En variant av vår naturbruksutbildning som riktar sig till dem
som vill arbeta t ex med upplevelseindustrin, inom parker, slottsmiljöer eller vingårdar. Vi tror
även detta är en utbildning för
framtiden.
Stor bredd
I samarbete med Folkhögskolan
Hvilan i Åkarp bedrivs även
sfi-undervisning för nyanlända
staffanstorpsbor, samt yrkes-sfi
i kombination med arbetsmarknadsutbildning inom trädgård.
Språkintroduktion för nyanlända
genomförs på uppdrag av Malmö
kommun.
Hvilan Utbildning samverkar även
med Svenska kyrkan kring en ut-

bildning av diplomerade kyrkogårdstekniker samt genomför
YH-utbildning i ledarskap för
förmän inom kyrkogårdsförvaltning.
Hvilan Utbildnings expansion
har lett till etablering på fler
orter. Idag bedrivs även en
gymnasieskola i Stockholm och
hösten 2019 startas en gymnasieskola även i Lund, inrymd
i Ribbingska sjukhemmets tidigare personaldel.
Den driftiga skolledningen har
också sökt och fått Skolverkets
tillstånd att etablera gymnasieskolor i Göteborg och Malmö.
- Vi är en relativt liten friskola
men med stor kvalitet och en
enorm bredd, konstaterar de
båda rektorerna.
- De ungdomar som drömmer
om en flashig skola i en storstad
vet inte vad de går miste om.

Följande gymnasieutbildningar ges på
Hvilan Utbildning i Kabbarp.
Studieförberedande program:
Ekonomi (EK), Naturvetenskap
(NA), Samhällsvetenskap (SA).
Yrkesförberedande program:
Trädgård (NB) Trädgårdsmästare,
trädgårdsdesigner, trädgårdsanläggare, Florist (HV), Odling
och gastronomi (NB). Vegansk
gastronomi (RL).
Bygg och anläggning (BA), Grön
turism (NB), Design och grön
inredning (HV)

Stadsbyggnadsnämnden
27 februari, kl. 18.00
27 mars, kl.18.00
24 april, kl. 18.00
Utbildningsnämnden
12 februari kl. 18.00
26 mars kl. 18.00
Omsorgsnämnden
5 februari kl. 18.00
5 mars kl. 18.00
2 april kl. 18.00
Arbetsmarknadsnämnden
13 februari kl. 18.00
21 mars kl. 18.00
16 april kl. 18.00
Beredningen för kultur-,
fritids- och kulturfrågor
5 mars kl. 17.00
2 april kl. 17.00
Beredningen för miljö- och
naturfrågor
5 februari kl. 18.00
11 mars kl. 18.00
2 april kl. 18.00
Beredningen för renhållning/VA-, infrastruktur och
trafikfrågor
4 februari kl. 17.00
4 mars kl. 17.00
1 april kl. 17.00
Valnämnden
13 februari, kl. 18.00
Gemensam samarbetsnämnd 2 (Geoinfo)
14 februari, kl. 09.00
23 april, kl. 09.00
Kommunala handikappsrådet
12 februari, kl. 13.00
Kommunala seniorrådet
19 mars, kl. 10.00
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Sportlovsprogram i Staffanstorp 2019
Här får du Staffanstorps
kommuns späckade sportlovsprogram för vecka 8 med
massor av aktiviteter för alla
våra barn och ungdomar.

Precis som vanligt blir det lådbilstävling och gratis ponnyridning på Torget, samt musikkvällar, boule, bowling, disco, LAN
och utflykter.
- Det blir full fart och mycket
skratt, säger Andreas Andersson, verksamhetschef för Fritid
Staffanstorp. Håll ögonen öppna,
kolla in våra sociala medier.
Många brukar vilja delta så ha
även koll på vad som kräver föranmälan och anmäl dig i tid!
Före sportlovet
Torsdag 14/2
Alla hjärtans dag
Kom och pyssla med oss kl
13.30-17. Åk 4-6
Plats, Skåningen och Hjärupslund
Kvällsöppet Skåningen
Kl 17.30-21 åk 6-18 år
Fredag15/2
Skåningen, Bingo kl 13.30-17.
Åk 4-6
Hjärupslund kl 13.30-17.
Åk 6-18 år
Bråhögshallen kl 18-23.
Åk 6-18 år
Lördag 16/2
Disco med roliga danstävlingar
kl 18-21.00. Åk 4-6
Pris 20 :Lovstart
Måndag – tisdag 18/2-19/2
LAN Kl 12.00 – 19/2 kl 10.00.
Åk 6-18 år. Hjärupslundsskolans
matsal. Begränsat antal platser.
Pris 20 :-. Föranmälan krävs!

Onsdag 20/2
Boule. Även fredag 22/2
Mellan 9.30-12.30 är alla barn
och ungdomar välkomna till
Äpplegårdens boulecenter för
inomhusboule (Rättsvägen 1,
Staffanstorp). Det är gratis och
instruktörer finns på plats om
man vill finslipa tekniken. Det
bjuds på fika under paus. Klot
finns att låna på plats.

inomhusboule (Rättsvägen 1,
Staffanstorp). Det är gratis att
komma och spela boule och instruktörer finns på plats om man
vill finslipa tekniken. Det bjuds
på fika under paus. Klot att låna
på plats.
Kvällsöppet på Skåningen
Kl 13.30-17 åk 4-6
Kl 17.30-23.00 åk 6-18 år
Lördag 23/2
Kvällsöppet i Uppåkrahallen
Kl 17-23.00 åk 6-18 år

OBS: Alla arrangemang är drogoch alkoholfria.
Anmälningslappar för Ung
Gratis ponnyridning på Torget i Staffanstorps arrangemang kan
hämtas på Skåningen & Fritid
Kl 10 – 12
PRO och SPF bjuder alla barn på Hjärup eller skrivas ut på
Ungistaffanstorp.se
varm choklad kl 10-12
Eventuella ändringar kommer
Arr: Staffanstorps kommun
finnas på hemsidan och våra
i samarbete med Staffanstorps
Ridsportförening, PRO och SPF sociala medier.
Kontakt: 046-251169 eller via
Bakning
mail: fritid@staffanstorp.se
Plats: Skåningen kl 13-17. Åk 4-6
Bowling
Fritidsverksamheten flyttar till
bowlinghallen. Alla barn/unga
mellan åk 6-18 år spelar bowling
gratis mellan 18-21.
Torsdag 21/2
Skridskor i Lund
Samling utanför Skåningen kl 10.
Ev. skjuts från Hjärup.
Åk 4-18 år. Föranmälan krävs

Adresser att hålla koll på:
Snapchat: fritidstp
Instagram: ungistaffanstorp.se
Facebook: Ung i Staffanstorp
Webbsida: ungistaffanstorp.se
E-post: fritid@staffanstorp.se

Hjärups bibliotek
Måndag 18 februari, kl. 10
(från 3 år) och kl. 13 (från 7 år)
Film och snacks
Ingen föranmälan. Fråga efter
filmtitlar.

Torsdag 21 februari kl. 10-12
Arkeologiworkshop med
Halvdan och Meia
Fredag 22/2
Från 5 år. Vi bjuder på varm
Stora Lådbilstrallyt på Torget
choklad. Workshop med UppKl. 9-11.30 Stor final på torget
i Staffanstorp för fritidshem och åkra Arkeologiska Center (UAC)
Måndag 18/2
Gör egna klippdockor med tidsförskolor som byggt egna lådÖppet Skåningen kl 13-17.
enliga kläder och skriv ditt eget
bilar. Årlig tävling, genomförs
Åk 4-6
namn med runor!
för fjärde året. PRO och SPF
bjuder alla barn på varm choklad. För över 1 000 år sedan låg NorArr: Staffanstorps kommuni samarbete med
Tisdag 19/2
dens största järnåldersbosättning
SPF och PRO.
Vattenhallen i Lund
i Uppåkra utanför Hjärup. En
Åk 4-18 år. Samling kl 11.00
arkeolog och vetenskapspedautanför Skåningen
Boule
gog berättar om hur järnålderns
Ev. skjuts från Hjärup finns ifall Mellan 9.30-12.30 är alla barn
människor klädde sig och hur
det önskas. Beräknas vara tillbaka och ungdomar välkomna till
de levde. Vi låter Halvdan och
ca 17.00. Föranmälan krävs
Äpplegårdens boulecenter för
Meia från böckerna om Halvdan

Viking av Martin Widmark
inspirera oss!
Arr: Biblioteken i Staffanstorps kommun och
Uppåkra Arkeologiska Center.

Banditsagor: Oknyttsförvaltningen informerar (4-6 år)
Fredag 22 februari kl. 9.30
Entré: 25 kr för barn & vuxna.
Biljettsläpp 8 februari på Hjärups
bibliotek. Speltid cirka 30 min
teater och 30 minuter Oknyttsletande efteråt. Banditsagor lär oss
mer om oknytt, troll och tomtar. Vi får också veta vad vi ska
göra om vi misstänker att oknytt
varit framme. Föreställningen är
interaktiv där barnens fantasi och
skaparglädje står i centrum.
Hjärups bibliotek.
Arr: Biblioteken i Staffanstorps kommun och
Staffanstorps teaterförening.

Fredag 22 februari kl. 10-12
LibLab: Programmering och
Little bits
Ålder: 7-15 år. Barn mellan 7-9
år rekommenderas att ha med sig
en nyfiken vuxen.
Med stöd av Region Skåne.

Staffanstorps bibliotek
Måndag 18/2 kl. 13-15
Glaskonst
Kom så skapar vi loss på glasväggarna till bibliotekets trappa!
Tisdag 19 februari kl. 10-12
Pärlplatteverkstad
Skapa fantastiska pärlkreationer!
Onsdag 20 februari kl. 10 (från
3 år) och kl. 13 (från 7 år)
Film och snacks
Ingen föranmälan.Fråga efter
filmtitlar.
Plats: Medborgarhuset, Blekingevägen 1, Staffanstorp
Torsdag 21 februari (heldag)
Pyssel!
Vi ställer fram pysselmaterial på
barnavdelningen så du kan göra
ditt eget bokmärke!
Fredag 22 februari kl. 14-16
LibLab:
Programmering och Little bits
Ålder: 7-15 år. Barn mellan 7-9
år rekommenderas att ha med sig
en nyfiken vuxen.
Med stöd av Region Skåne.

staffanstorp.se
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Nytt äldreboende och bostäder vid Roos park
Två nya bostadsprojekt byggs
just nu vid natursköna Roos
Damm i hjärtat av Staffanstorp, ett äldreboende och
fem nya bostadshus.

Fem nya bostadshus
I anslutning till Roos Damm ska
även fem nya trevånings bostadshus för blandat boende med 72
bostadsrättslägenheter i varierad
storlek uppföras. Även dessa är
Det nya äldreboendet Villa Roos
utvecklade av Marcus Jönsson
Park öppnar i vår i ett samarbete
vid Victoria Vårdfastigheter AB.
mellan Roos Vård- och Boende
Bostadshusen är ritade av Chroma
Fastighets AB och Vardaga.
Arkitekter AB.
Verksamheten blir specialiserad
- Det blir ett inbjudande, luftigt
Nytt äldreboende vid Roos Park står klart i vår. Illustration: Lloyds Arkitekter AB
och anpassad för personer med
boende i symbios med den naturdemenssjukdom, vilket präglar
utformning och inredning.
De som erbjuds flytta in gör
våra sinnen - från vackra blomster- sköna omgivningen och utsikt
över den vackra dammen.
Här skapas även ett kompetensdetta efter biståndsbeslut från
planteringar och gräsmattor till
centrum som blir en resurs för
socialnämnden. Personalstyrkan
grönskande träd och buskar med Här erbjuds även en gästlägenhet,
en samlingslokal, odlingslotter,
hela Skåne.
blir cirka 50 personer, varav tofrukt och bär, berättar Marcus
boulebanor, med mera. Detta
talt 16 på plats samtidigt dagtid.
Jönsson.
efter att ha rådfrågat kommunens
Lägenheterna fördelas på 2 våFunktionellt
Utöver detta skapas även mindre
invånare hur man helst utformar
viloplatser med parkbänkar och
- Det blir ett vackert och funktio- ningar samt ett litet penthouse
sitt boende och vilka detaljer
trevliga uteplatser. Ett vackert
nellt äldreboende med 63 lägen- på 3:e våningen.
som är viktiga.
Villa Roos Park är ritat av Lloyds promenadstråk ner mot Roos
heter, övernattningslägenhet,
- Vi har valt att lyssna på StaffansArkitekter AB.
Damm får bekväma sittbänkar
SPA, odlingslotter, vinterträdtorpsborna och inkluderat alla
och vackra planteringar.
gård, m m. Boendet ska inte andas
de detaljer man mest efterfrågat,
- Det ska finnas större blomlådor säger Marcus Jönsson.
institution utan vara en trygg och Levande utemiljö
stimulerande miljö både inne och Roos Park får en levande utemiljö i sten och odlingsbäddar i både
sitt- och ståhöjd och ett vackert
ute, berättar Marcus Jönsson på
med upplevelser alla årstider.
Victoria Vårdfastigheter AB
- Trädgårdsmiljön blir ett sinnenas lusthus där man kan man njuta
i skuggan en sommareftermiddag.
som utvecklat projekten.
trädgård som ska stimulera alla

Populärt bland eleverna att betygsätta skolmaten
Happyknapparna
som skoleleverna fått
trycka på för
att betygsätta
skolmaten
blev en succé.
Både för
knapparna
och skolmaten.

Totalt 570 000 unika knapptryck
under ett år visar att 70 procent
av skoleleverna i Staffanstorps
kommun är mycket nöjda med
skolmaten.
- Vi har inga jämförelsesiffror
men vi tror att det är ett bra
resultat, säger kostchef Markus
Östling och biträdande kostchef
Johan Cederquist.
Dagligen serveras skolmat till
4 500 elever i alla Staffanstorps
kommunala skolor.
Smileyknapparna är ett sätt att
ta reda på vilka rätter eleverna
tycker om. Det har varit mycket
populärt att avge betyg.

Fyra möjligheter fanns: Jättenöjd,
nöjd, mindre nöjd och inte nöjd.
- Vi vill ju gärna veta vilka maträtter våra gäster tycker bäst
om, vi är ju här för deras skull.
Frågan vi ställt är ”Hur smakade
maten idag?”, men vi vet också
att en bra måltidsupplevelse är
mer än det som ligger på tallriken.
Resultatet har varje dag gått digitalt direkt till kostcheferna och
skolköksansvariga.
Nu har ett år gått och nu har
smileyknapparna tagits bort.
- Men kanske sätter vi ut dem
igen om ett år för att se var vi
ligger då.
Resultaten av betygsättningen har
lett till vissa förändringar i menyn.
Någon rätt har tagits bort, t ex
kaviarfisk, och vissa rätter serveras oftare.
- Högst betyg fick spagetti med
köttfärssås, ugnspannkaka, köttbullar och panerad fisk, de sviker
aldrig.
Innan Happyknapparna infördes genomfördes en önskevecka
varannan månad. Den har varit

efterfrågad under året och återinförs nu när knapparna är borta.
- Ett matråd på varje skola får
önska en veckomeny. Vi får på så
vis reda på nya favoriter och önskemål från eleverna och genomför en av menyerna varje gång.
Buffé med flera möjligheter
Varje dag erbjuds en huvudrätt
och ett vegetariskt alternativ,
båda lika näringsriktiga och fullgoda. Varje vecka serveras fisk,
kyckling och soppa i snitt en dag
i veckan, ett par gånger fläskkött och ungefär varannan vecka
nötkött.
- Nötkött är miljömässigt sämre
och serveras därför mera sällan,
säger kostcheferna.
Fördelningen mellan alternativen
är ungefär 80/20. Specialkost av
medicinska skäl utgör cirka åtta
procent.
- Det finns flera skäl till att
huvudalternativet väljs bort,
man gillar inte fisk, man äter inte
fläsk. Serveras köttfärssås finns
även en vegetarisk pastasås som

är lika god och näringsrik med
t ex sojafärs. Istället för köttbullar finns falafel eller vegetarisk
bulle och vid soppa en lika
god vegetarisk alternativsoppa.
Ugnspannkakan är helt vegetarisk, fläsket är tillbehör och alternativet kan vara en bönsalsa.
Skolmaten serveras alltid som
buffé där alla delvis kan komponera sin egen tallrik vilket ger
flera möjligheter. Salladsbuffén
har alltid minst fem olika sorters
grönsaker samt en brödbuffé.
Barn på fritids erbjuds tre rätter
per dag, frukost, skollunch samt
mellanmål.
- Under sportlovet förra året
gjorde vi en satsning på frukost och mellanmål med litet
smoothisar och hemmagjorda
müslisorter. Då såg vi tydligt hur
happybetyget gick upp, berättar
kostcheferna.
FOTNOT. Mer information om
skolmaten i Staffanstorps kommun finns på webben. Sök på
kostpolicy på staffanstorp.se
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Eldsjälar skapar trivsel och gemenskap
- Vi har ett väldigt roligt, omväxlande, fritt och uppskattat
jobb. Inga dagar ser likadana
ut och vi känner oss väldigt
välkomnade och önskade,
säger samordnarna på Trivselpunkten.

Uppdraget är att skapa gemenskap, stöd och aktiviteter för
seniorer som fortfarande bor
hemma i Staffanstorps kommun
och för personer med psykisk
ohälsa.
Den populära mötesplatsen Trivselpunkten ligger bara 150 meter
från Torget i Staffanstorp.
Tre personer är motorer och
eldsjälar i verksamheten, Taina
Ahola, Katarina Sandberg Frid
och Karsten Andersen, gemensamt med Enhetschef Marie
Karlsson.
- Hit är alla inom målgruppen
välkomna och alla som har idéer
kan vara med och påverka och
utveckla verksamheten, säger de.

Populära eldsjälar som ser till så att alla besökare trivs och mår bra på Trivselpunkten,
fr v Karsten Andersen, Taina Ahola och Katarina Sandberg Frid.

Förebyggande hembesök
Katarina Sandberg Frid har jobKompletterar varandra
bat i fem år på Trivselpunkten
De tre samordnarna jobbar i
team och kompletterar varandra men totalt i över 20 år inom
genom olika bakgrund, erfarenhet, kommunen, tidigare som undersköterska.
kunskap och ansvarsområden.
Tillsammans har de med gemen- - Min uppgift är att göra förebyggande hembesök, berättar hon.
samma krafter byggt upp en
Alla fyllda 80 år som inte redan
mötesplats med stort utbud av
har insatser erbjuds förebygganaktiviteter och varm gemenskap
de hembesök där vi informerar
och stämning.
Här erbjuds programverksamhet om vad kommunen kan erbjuda
nästan varje dag. Allt från musik- för hjälp och stöd.
- Det är viktigt för oss att våra
underhållning, föreläsningar,
seniorer ska känna trygghet och
biljard, canasta, bingo, vävning
vara informerade om vilket stöd
och målarkurs till gympa och
balansträning. Varje fredag sjungs som finns att få. Vi vill hitta dem
det allsång och i vår kommer det som behöver hjälp men inte bett
att anordnas regelbundna trygg- om det. Många vill klara sig själv
så länge det är möjligt och inte
hetsträffar där det ges tips om
hur man ska undvika att råka illa vara i beroendeställning.
ut via t ex internet, telefonförsälj- Katarina jobbar både på Trivning och allehanda lurendrejerier. selpunkten och på trygghetsboendena Norregatan 6-8 och
Här finns även Pilegårdens
restaurang som drivs i privat regi Wibergs väg 26 samt hos Senior
i Hjärup som inte har en egen
och serverar lunch varje dag sju
mötesplats men träffas på Bydagar i veckan kl 11.30-14.
- Vi lånar även gärna ut lokalerna krogen, Centrumstigen, varje
månad. Hon är också sekreterare
till andra seniorverksamheter i
i kommunala handikapprådet
mån av plats. Idag har vi föreninom Staffanstorps kommun.
ingar som erbjuder t ex bridge,
kurser i släktforskning, i aktieFrivilligverksamhet
handel med mera. Nytt i vår är
att verksamheten ska fokusera på Karsten Andersen är det senaste
psykisk hälsa och erbjuda aktivi- tillskottet, han anställdes 2017.
Han är utbildad socialpedagog
teter för besökare med speciella
och etnolog och har tidigare
behov.

jobbat med familjebehandling
i Danmark och som boendestöd
i Åstorp.
- Det behövdes en man i verksamheten, skrattar han. Min
uppgift är först och främst att
vara koordinator och samordna
frivilligverksamheten, som främst
består av seniorer som hjälper till
med våra aktiviteter, som värdar
vid musikunderhållning, allsång,
fikastunder, luncher och högtider. Det är exempel på uppdrag som en frivillig kan ta. Det
behövs alltid extra händer och
någon som står för värdskapet.
Karsten sköter också om statistiken för aktiviteterna och gör
utkast till broschyren samt administrerar Trivselrådet som är ett
besöks- och personalråd.
Kulturverksamhet
Den mest kända profilen av de
tre är Taina Ahola, samordnare
inom seniorverksamheten sedan
14 år, först på Medelpunkten
som sedan bytte namn till Trivselpunkten när den slogs samman med Citypunkten 2017.
Taina har varit utlånad ett par år
till ett projekt för psykisk ohälsa
men är nu tillbaka som samordnare och det trivs hon med.
- Jag ansvarar för den kulturella
verksamheten och hemsidan på
Trivselpunkten men gör även

förebyggande hembesök precis
som Katarina. Vi gör ett femtontal besök varje månad som
vi delar upp mellan oss. Jag är
även sekreterare i remissinstansen Seniorrådet och sammankallande för Brukarrådet som är ett
rådgivande organ för ömsesidig
information med både brukare,
tjänstemän och politiker.
Seniorveckan
Just nu pågår planeringen av en
av årets verkliga höjdpunkter på
Trivselpunkten, nämligen Seniorveckan.
- Det är grädden på moset när vi
sätter igång med det arbetet, det
är en lång och spännande process, säger de tre samordnarna.
Kontakta gärna Trivselpunkten
om du har idéer om eller vill
medverka under seniorveckan.
Seniorveckan invigs i år den 15
september.

FOTNOT. Vill du veta mer om
Trivselpunkten, om alla aktiviteter och om hur du blir en del
av frivilligverksamheten? Se på
staffanstorp.se/trivselpunkten.

staffanstorp.se
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Vill du göra en god gärning?
om stöd och service) och SoL
(socialtjänstlagen).
– Vi behöver alltid nya kontaktpersoner. Det är lättast att hitta
medelålders kvinnor, men idag
söker vi speciellt unga män.
Unga män behöver killsnacket
och unga tjejer behöver tjejHar du tid över och kan tänka
snacket. Men alla intresserade är
dig att göra en god gärning?
lika välkomna att höra av sig för
Att vara kontaktperson innebär
vi har ett ständigt behov.
att man ställer upp som kompis
– Vissa krav ställs dock, tillägger
för funktionshindrade som inte
Anna Nilsson. Man måste visa
har så stort nätverk.
upp ett utdrag ur belastningsreSom kontaktperson går man med
gistret så att man inte är misspå bio, fikar, lunchar, promenetänkt eller straffad för något
rar, följer med på läkarbesök eller
brott. Man skriver på ett avtal
går ut och shoppar tillsammans.
- Vi säker speciellt unga män. säger enhetschef Anna Nilsson och kontaktpersonen Annika Persson.
med en månads uppsägningstid,
De som behöver denna typ av
som inkluderar sekretess och där
Kontaktpersonens omkostnader depressioner av ensamhet och
stöd är i regel vuxna personer
man förbinder sig att träffa sin
med en läkarställd diagnos i botten ersätts av Staffanstorps kommun det smärtar mig i mitt hjärta.
kontaktperson ett specifikt antal
och det utgår även ett symboliskt – Jag jobbar 80 procent i skolan.
inom främst tre områden; autimmar i veckan eller månaden.
arvode.
Mina barn har flyttat hemifrån,
tismspektrat, förvärvade hjärnVarje månad skriver man rapport
min man klarar sig själv när jag är
skador eller andra fysiska eller
om vad man gjort tillsammans.
borta och jag kan inte bara sitta
psykiska funktionsnedsättningar ”Det gör mig glad”
hemma och läsa böcker eller vara
och tillstånd som bedöms som
Annika Persson, som varit konMer information
ute och resa, skrattar Annika.
varaktiga.
taktperson i många år både i
Är du intresserad av att bli kontakt– Men drivkraften ska vara att
Lund och Staffanstorp, berättar:
person, mejla Anna Nilsson
man gör detta av empati och
– Jag och brukaren har alltid ro- Ständigt behov
sympati, som en god gärning för ligt tillsammans, det gör mig glad Ett 30-tal kontaktpersoner i olika anna.nilsson@staffanstorp.se
en annan människor, säger Anna att vara kontaktperson. Tidigare
åldrar och kategorier är engageNilsson.
har jag jobbat mycket i olika
rade i den frivilliga kontaktverkTiden som läggs kan variera mel- boenden och sett hur ensamma
samheten inom Staffanstorps
LSS = Lagen om stöd och
lan enstaka timmar i månaden till människor kan vara. Jag har sett
kommun, med ett till tre uppdrag
service
flera timmar i veckan.
hur folk gått i nedåtspiraler och
vardera inom både LSS (Lagen
SoL = Socialtjänstlagen
– Vi behöver ständigt nya
kontaktpersoner till ungdomar och vuxna med olika
funktionshinder, säger Anna
Nilsson, enhetschef för LSS
och social psykiatri inom
Staffanstorps kommun.

Skolgatan 1 till försäljning

Lämna trädgårdsavfall
i Hjärup våren 2019

Den siste mars stängs Pilegårdens särskilda boende på
Skolgatan i samband med att
de boende flyttar till det nya
moderna äldreboendet
i Sockerstan.

Verksamheten i Trivselpunkten
i huset intill påverkas inte.
- Vi har fått frågor om även Trivselpunkten ska flytta. Men ingen
behöver vara orolig. Trivselpunkten ska vara kvar på Pilegården,
understryker samordnarna Taina
Ahola, Katarina Sandberg Frid
och Karsten Andersen.
Fastigheten, där det särskilda
boendet inrymts, ska styckas av
och säljas.
- Det finns ett beslut om detta,
bekräftar Karin Palmqvist,
styrelseordförande i Staffanstorps kommunfastigheter. Vi har
nyligen hos lantmäteriet begärt

Under våren och hösten kommer det att finnas möjlighet att
lämna trädgårdsavfall i Hjärup.
Containrar kommer att ställas
upp på parkeringen i hörnet
Slättvägen-Fäladsvägen.
Platsen kommer att vara
bemannad under öppettiden.
Lördag 6 april kl. 9-15
Lördag 27 april kl. 9-15
Lördag 4 maj kl. 9-15
Foto: Lisbeth Svensson

avskiljning från den del som
innehåller Trivselpunkten.
Huset har ungefär 30 år på
nacken och 23 lägenheter, sjutton
ettor och sex dubletter.
- Vad som händer rent tekniskt
är att vi tar bort förbindelsegången, skapar en egen VA-anslutning
och egen värmecentral för fastigheten.

- Min gissning är att hela processen med avstyckning och försäljning tar ungefär ett halvår. Allt är
i originalskick så det blir säkert
även en renovering av fastigheten.
Framtida brukarform av fastigheten med dess 23 lägenheter
avgörs av den framtida ägaren.
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Evenemang –
ett axplock
Staffanstorps musikskola
Cafékonsert
Måndag 11 februari. kl. 19 samt
torsdag 21 mars kl. 19
Kom och lyssna på musik, ta en fika och
njut av våra elevers fina toner. Föräldraföreningen säljer kaffe, bullar och annat smått
och gott.
Medborgarhuset, Blekingevägen 1,
Staffanstorp, sal Vesum.
Prova på!
Lördag 30 mars kl. 9.30-13
Kl. 9.30 blir det liten introkonsert i Medborgarhuset för nyfikna öron i alla åldrar!
Kl. 10-13 öppnar Staffanstorps musikskola
upp sina rum för alla barn, unga och vuxna
att prova på musikskolans instrument. Vad
vill du spela? Har du frågor om instrument
och musik? Kom och träffa oss i Tonsmedjan (musikskolans lokaler) och i Konsthallen så guidar vi!
Konsthallen, Blekingevägen 1,
Staffanstorp.

Fler evenemang och aktiviteter finner du på staffanstorp.se/kalender
dag på jobbet för en frilansande journalist.
Därefter är det meningen att hon ska flytta
till Peking tillsammans med sin pojkvän.
Men Kim kommer inte tillbaka. Istället
för att skriva rubriker blir hon rubrikerna.
Detta är mamma Ingrids berättelse.
Hjärups bibliotek.

Arr: Biblioteken i Staffanstorps kommun och Hjärups
byalag.

Hjärups Byalag
Trio Sevdalini: romantisk musik
från Balkan

Torsdag 14 februari kl. 19
Musikafton då vi får höra Trio Sevdalinis
tolkning av denna 500 år gamla konstform.
Trion består av Mehmed Jakic sång, gitarr
& munspel, Samuel Lindström fiol och
Clara Ljungkvist cello.
Medlemshushåll fri entré mot uppvisande
av medlemskort, övriga 50 kronor.
Hjärupslundsskolan, Hjärup.
Arr: Hjärups Byalag.

Trio Sevdalini. Fotograf: Ingegärd Höglund

Lördag 9 februari kl. 14
25 kr för barn och vuxna. Biljettsläpp 26
januari på Hjärups bibliotek. Speltid: 35
minuter. Föreställningen handlar om den
hemlösa hunden Janni och sökandet efter
en familj.
Hjärups bibliotek.

GarnGille

Varannan tisdag kl. 17-19 med start
22 januari (Ej 14/5)
Inspirationskvällar med Hemslöjden
Malmöhus. Ta med din stickning, virkning,
broderi eller annat handarbete. Det finns
lite material och verktyg för dig som är nyfiken och vill prova på. Barn är välkomna
i sällskap av vuxen.
Staffanstorps bibliotek.
Arr. Biblioteken i Staffanstorps kommun och Hemslöjden Malmöhus.

Författarkväll: Ingrid Wall – när
orden tar slut. SLUTSÅLT

Torsdag 7 februari kl. 19.15
70 kr. Biljettsläpp 21 januari kl. 10 på
Hjärups bibliotek. Max fyra biljetter per
person. Telefonbokning: 046-25 15 94.
Bokade biljetter hämtas senast 31 januari.
Kim Wall ger sig ut för att göra ett reportage om en ubåt i Köpenhamn, en vanlig

Föredrag av Åke Truedsson:
Fantastiska tomater

Måndag 4 mars kl. 19
Vi får lära oss om tomatens ursprung, dess
historia och hur man lyckas med att odla
riktigt goda tomater. Vi ska också bekanta
oss med genetisk mångfald med tomater
i alla former och hur man kan använda
dem och hur mycket de betyder för vår
hälsa. Medlemshushåll fri mot uppvisande
av medlemskort, övriga 50 kronor.
Hjärupslundsskolan, Hjärup.

Arr: Biblioteken i Staffanstorps kommun och Hjärups
Byalag.
Janni hittar hem. Fotograf: Ulrika Lahti

Jazzcafé med Double Ó Seven
Fredag 15 februari kl. 19
Double Ó Seven spelar Blueberry Hill,
Dinah och många många fler godbitar så
det är svårt att sitta still.
180 kronor för medlemmar, övriga 230
kronor, ungdom 50 kronor.
Cirka två timmar inklusive paus. Det finns
möjlighet att köpa vin/ kaffe med tillbehör
innan konserten börjar.
Medborgarhuset, Blekingevägen 1,
Staffanstorp, sal Vesum.

Arr: Biblioteken i Staffanstorps kommun och
Staffanstorps teaterförening.

Panikteatern: Äntligen Tjarli!
(3-8 år)

Lördag 2 mars kl. 11
25 kr för barn och vuxna. Biljettsläpp 16
februari på Staffanstorps bibliotek. Speltid:
45 minuter.
Musik, sång, glädje, sorg, bus och trolleri –
allt ryms i denna berättelse om längtan att
höra till och vara tillsammans.
Medborgarhuset, Blekingevägen 1,
Staffanstorp.
Arr. Biblioteken i Staffanstorps kommun och
Staffanstorps teaterförening.

Torsdag 7 mars kl. 9.30
Följ med på en färd över och under vatten.
Träffa fiskar, maneter, koraller och en
badanka. 25 kr för barn och vuxna. Biljettsläpp 28 februari på Hjärups bibliotek.
Speltid: 20 minuter.
Hjärups bibliotek.
Sagofén Isadora: Kalas, Alfons
Åberg (3-5 år)

Tisdag 12 mars kl. 9.30 och 10.30
25 kr för barn och vuxna. Biljettsläpp
26 februari på Hjärups bibliotek.
Hjärups bibliotek.
Fredag 29 mars kl. 9.30 och lördag
30 mars kl. 10.30
25 kr för barn & vuxna. Biljettsläpp:
15 mars på Staffanstorps bibliotek.
Staffanstorps bibliotek.

Staffanstorps konsthall
Undrien – en ordlekutställning av
Magnus Lönn

Arr: Hjärups Byalag.

Staffanstorps Teaterförening

30 min teater och 30 minuter oknyttsletande efteråt.
Banditsagor lär oss mer om oknytt, troll
och tomtar. Vi får också veta vad vi ska
göra om vi misstänker att oknytt varit
framme. Föreställningen är interaktiv där
fantasi och skaparglädje står i centrum.
Hjärups bibliotek.

Sagofén Isadora: Subworld
(0-2 år)

Glada Hund: Janni hittar hem
(3-5 år)

Biblioteken

Arr. Biblioteken i Staffanstorps kommun och
Staffanstorps släktforskarförening.

Teaterföreningens årsmöte
Torsdag 28 mars kl. 19
Artist den här gången är Staffanstorps
egen Ståuppkomiker Sandra Westin. Sandra
arbetar till vardags på Stanstorpsskolan
och har uppträtt med Babben Larsson
och Johan Glans. Efter uppträdandet hålls
årsmöte för endast medlemmar, men till
ståuppföreställningen är alla välkomna!
S:t Staffans församlingsgård.

För barn

Samspelskonsert
Onsdag 10 april kl. 18.30
Musikskolans elever i Hjärup bjuder på en
härlig samspelskonsert med många elever
på scenen. Kom och dela deras glädje med
och i musiken!
Uppåkraskolans matsal.

Släktforskarforum
Se datum nedan.
Kom igång med din släktforskning eller få
hjälp att komma vidare.
Staffanstorps bibliotek: 15/1, 29/1, 12/2,
26/2, 12/3, 7/5, 4/6 kl. 13-15 samt 23/3,
27/4 kl. 10-12
Hjärups bibliotek 16/3 kl. 10-12 och 11/4
och 23/5 kl. 13-15.

Panikteatern: Frieriet
Söndag 3 mars kl. 13-15
Tjechovs humoristiska pjäs Frieriet utspelar
sig på ett ryskt värdshus. Det doftar av god
mat och värdens dotter börjar servera
maten medan värdshusvärden säljer hembränt i smyg. In träder grannen för att fria!
180 kronor för medlemmar, övriga 230
kronor, ungdom 50 kronor.
Cirka två timmar inklusive paus. Vin/kaffe
kan köpas före föreställningen.
Medborgarhuset, Blekingevägen 1,
Staffanstorp, sal Vesum.

Obanteatern: Sagan om det röda
äpplet (4-8 år)

Fredag 15 februari kl. 10
Äntligen kommer Obanteaterns publikoch kritikersuccé till Staffanstorp!
25 kr. Biljettsläpp 1 februari på Staffanstorps bibliotek. Speltid: cirka 35 minuter.
Medborgarhuset, Blekingevägen 1,
Staffanstorp.

2 februari – 13 mars
Utställningen UNDRIEN är något så
ovanligt som en spännande och rolig
konstutställning för barn. Den handlar om
bokstäver, ord och fantasi och riktar sig till
barn i bokstavsåldern och alla ”undra”!
Undrien: Fotograf: Magnus Lönn

Arr: Biblioteken i Staffanstorps kommun och
Staffanstorps teaterförening.

Banditsagor: Oknyttsförvaltningen informerar (4-6 år)

Fredag 22 februari kl. 9.30 samt tisdag 26 februari kl. 9.30
25 kr för barn och vuxna. Biljettsläpp 8
februari på Hjärups bibliotek. Speltid cirka

Urval: Eva Åkesson, Kultursamordnare

