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2018 blev ett starkt år för Staffanstorps kommun. I årsredovisningen för 2018 framgår det att
kommunens ekonomiska ställning stärktes under året som
gick. Tack vare ett bra resultat
(+33 miljoner kronor i balanskravsavstämt resultat) har skuldsättningsgraden sjunkit och det
egna kapitalet blivit större. Det
är nödvändigt för att klara de
kommande åren. Andelen äldre
ökar snabbt vilket kräver stora
resurser, men också antalet unga
blir fler vilket gör att kostnaderna för förskolor och skolor ökar.
För att klara framtida investeringar krävs att de ekonomiska
resultaten är tillräckligt stora.
Med en annalkande lågkonjunktur och kommande förändringar
i det kommunala utjämningssystemet kommer det krävas fortsatt effektivisering och fokus på
de kommunala kärnuppgifterna.
Även sett till andra än till de
rent ekonomiska aspekterna var
2018 ett starkt år. Merparten av
de verksamhetsmässiga målen
uppnåddes helt eller delvis.
Sjukfrånvaron bland personalen
minskade och personalomsättningen fortsätter att minska.
Skolan uppvisar väldigt starka
resultat, inte minst vad gäller meritvärdena för våra avgångselever.
2018 blev det 29:e året i följd
som kommunens befolkning
ökade. Någon gång i år kommer
kommunen att passera 25 000
invånare, en milstolpe som
faktiskt inte bara är en siffra,
utan ett kvitto på att många trivs
väldigt bra här och att många
fler vill flytta hit.

P-övervakningen är en del av trygghetsarbetet
- Att koppla parkeringsövervakningen till trygghetsarbetet är logiskt när vi nu har en
egen säkerhetsenhet i kommunen, säger säkerhetschef
Emma Björk.

Från och med april övertas parkeringsövervakningen i Staffanstorps kommun av kommunens
säkerhetsenhet.
- Detta är en del i det trygghetskoncept vi arbetar aktivt med att
utveckla idag och vi vill ha det
i organisationen istället för att
köpa in tjänsten. Vi kommer att
gå mjukt fram och kommunicera med medborgarna och på
olika sätt uppmuntra att parkera
bättre, säger Emma Björk.
De flesta tider
Säkerhetsenheten, idag sex personer, har skaffat in ny teknisk
utrustning för att lasermäta avstånd, en digital app som möjliggör fotografering av felparkerade
bilar samt en liten handmaskin
som skriver ut de gula remsorna
med parkeringsavgiften.
Säkerhetsenhetens personal arbetar alltid två och två, de kan vara
i tjänst såväl dagtid som kvällar,
nätter och helger, vilket betyder
att parkeringsövervakningen i
kommunen kan ske vid de flesta
tider på dygnet.
- Parkeringen är i och för sig
inget jätteproblem i vår kommun
men det finns en del att ta tag i.

- Vi ska inte nitiskt lappa alla
som stått det minsta över tiden
utan det handlar i högre grad
om att hitta dem som parkerat
trafikfarligt eller t ex står i en
utrymningsväg.
Varierad taxa
Säkerhetsenhetens övertagande
av p-bevakningen medför också
att man avlastar tjänstemännen
på stadsbyggnadskontorets
tekniska enhet, som i dag får
ta emot alla de mail och samtal
som kommer in om felparkerade
fordon, bilar som stått för länge,
notoriskt felparkerade bilar och
inparkerade portar och infarter.
Taxan för felparkeringsavgiften
kan variera från 300 för den som
stått för länge med eller utan p-

Följ oss på sociala medier
Staffanstorps kommun använder flera olika kanaler för att
kommunicera med våra medborgare, där vi berättar om
utvecklingen inom kommunen
och släpper kommunala och

viktiga nyheter som berör
medborgarna.
Utöver vår webbsida staffanstorp.se och vår informationstidning StaffanstorpsAktuellt
kan du följa oss på sociala

skiva till 1000 kr vid parkering på
gång- och cykelbana, i vägkorsning eller mot färdriktningen.
Den nya ordningen innebär att
avtalet för p-bevakning av gatumark avslutas med Securitas AB
som dock fortsätter med sitt
uppdrag att bevaka tomtmark
inom kommunen.

FOTNOT. Den som vill kontakta säkerhetsenheten angående
parkeringsfrågor kan maila till
parkeringsvakt@staffanstorp.se
Mer info om parkeringsregler,
parkeringstillstånd, p-skivor,
taxor samt parkeringskarta i
Staffanstorps kommun finns på
www.staffanstorp.se/parkering

medier under namnet Staffanstorps kommun:
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Har du någon i din närhet
med psykisk ohälsa
Stödjer eller hjälper du någon
med psykisk ohälsa. Då är du
välkommen till anhörigcafé
på Pilegården den 25 april
kl 17- 18.30.

Psykisk ohälsa är ett växande
problem i samhället och innefattar såväl mindre allvarliga psykiska problem som mer allvarliga
symtom.
En anhörig är enligt socialtjänstlagen den som ger omsorg, stöd
eller vård till en närstående, även
en person utanför familjekretsen.
- Att stödja någon med psykisk
ohälsa är en roll man växer in i.
Den kan i långa loppet innebära
att man själv drabbats av egen
ohälsa. Vissa väljer att gå ner i
arbetstid för att hinna ta hand
om sin närstående, säger Taina
Ahola på omsorgsförvaltningen
på Staffanstorps kommun.
- Många upplever att tiden inte
räcker till för att få vardagen att
fungera och får svårigheter att
kombinera arbetlivet och var-

Sammanträden
April - maj 2019

dagslivet. Det kan vara bra att
man själv kan prata om sin situation.

Nedanstående dagar sammanträder politikerna i Staffanstorps kommun

Anhörigcafé
För att uppmärksamma medborgare som stöttar närstående inom
detta område startas nu ”Anhörigstöd för den med en närstående
med psykisk ohälsa”.
- Alla berörda som känner att de
vill prata med någon erbjuds samtalsstöd, det är bara att ringa mig
och boka en tid, säger Taina. Att
dela sina erfarenheter och ta del av
andras erfarenheter av en liknande
situation, ge varandra tips om
hur man löst vissa saker, se att
man inte är ensam, kan underlätta
vardagen.
- Jag är även tillgänglig en gång
i månaden med ett anhörigcafé i
Pilegården. Tider hittar ni på kommunens webbsida staffanstorp.se
med sökord ”psykisk ohälsa”.
Kommande anhörigcafé arrangeras den 25 april kl 17 – 18.30 på
Pilegården.

Kommunfullmäktige
2 maj kl. 18
Kommunfullmäktige är öppet
för allmänheten.
På staffanstorp.se kan du följa
sammanträdet direkt eller när
det passar dig.

- Det är viktigt att prata med andra som är i
samma situation och dela med sig av erfarenheter, säger Taina Ahola på Pilegården som i
vår startar anhörigcafé för personer som stödjer
anhöriga med psykisk ohälsa.

- Jag bjuder på fika. Det bästa är
att komma själv, men kan man
inte lämna den man stödjer eller
hjälper hemma kan de såklart
komma med.
Taina Ahola kommer även att
bjuda in till föreläsningar kring
anhörigstöd för personer med
psykisk ohälsa.
FOTNOT. Taina Ahola nås på
046-251537 eller e-post
taina.ahola@staffanstorp.se
Läs mer om anhörigstöd på
staffanstorp.se. Sökord ”psykisk
ohälsa”

Leila och Annette,
nya förvaltningschefer i Staffanstorps kommun
Staffanstorps kommun har
utnämnt två nya förvaltningschefer, Leila Misirli för omsorgsförvaltningen och
Annette Christiansson för
arbetsmarknadsförvaltningen.
Båda har varit tf förvaltningschefer sedan omstruktureringen inleddes av de kommunala förvaltningarna.

Leila Misirli
Som högsta ansvariga för omsorgsförvaltningen blir Leila Misirli chef över 140 personer inom
bland annat äldreomsorgen, vård
och omsorg, myndighetsutövningen, hemsjukvården, rehab,
korttid, växelvård samt Trivselpunkten.
- En fantastiskt spännande uppgift, säger hon. För mig är det
viktigt att de som har behov av
vårt stöd, t ex äldre och personer
med funktionsnedsättningar, ska
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ha möjlighet att själva forma sina liv.
- Vårt stöd ska så långt möjligt
göra att individen kan upprätthålla
sitt oberoende med ett funktionsbevarande och rehabiliterande
arbetssätt, vi ska ha god kvalitet i
våra verksamheter och extra fokus
på de områden där olika undersökningar visat sämre resultat, t ex
maten för äldre.
Annette Christiansson
Annette Christiansson blir som
chef för arbetsmarknadsförvaltningen ansvarig för ett 70-tal
personer i fyra enheter: Etablering
och vägledning, barn och familj,
stöd och behandling samt vuxenenheten.
Förvaltningen ansvarar för såväl
myndighetsutövande som stödjande insatser inom det område som
ofta förknippas med begreppet
socialtjänst.

Kommunstyrelsen
29 maj kl 18
Stadsbyggnadsnämnden
24 april kl 18
Utbildningsnämnden
8 maj kl 18
Omsorgsnämnden
7 maj kl 18
Arbetsmarknadsnämnden
16 april kl 18
16 maj kl 18
Valnämnden
8 maj kl 18
Beredningen för kultur-,
fritids- och demokratifrågor
6 maj kl 17
Beredningen för miljöoch naturfrågor
7 maj kl 18

Fr v Annette Christiansson och Leila Misirli,
två nya förvaltningschefer i Staffanstorps kommun.

- Detta är ett jättespännande
jobb, säger hon. Det händer
mycket i omvärlden och att navigera i förhållande till omvärld
och framtid är en utmaning.
- Vårt mål är en organisation
som ger våra kommuninvånare
möjlighet att bygga ett gott liv
och det är särskilt viktigt att ge
våra ungdomar en bra start in
i vuxenlivet.
Läs utförligare om Leila Misirli
och Annette Christiansson på
staffanstorp.se. Sökord ”Nya
förvaltningschefer”.

Beredningen för renhållning/VA-, infrastruktur
och trafikfrågor
6 maj kl 17
Gemensam samarbetsnämnd (Geoinfo)
23 april kl 09
Kommunala
handikappsrådet
28 maj kl 10
Kommunala seniorrådet
28 maj kl 10
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Snart byggstart för attraktiva bostäder i Sockerstan
Staffanstorps kommun fortsätter att växa i hög takt och
nu är det den nya spännande
stadsdelen Sockerstan i
Staffanstorp som tar allt mer
form.

Intresset är högt för ett framtida
boende i den gamla sockerbruksmiljön.
Mer än 120 lägenheter är snart
på gång, både hyresrätter och bostadsrätter i en första etapp med
trolig byggstart redan i år.
- Vi har arbetat länge med visionen och planprogrammet, men
nu börjar det synas på plats vilket
är jätteroligt, säger tf stadsbyggnadschef Karolina Gnosspelius. Nu jobbar vi med att ta ett
helhetsgrepp kring de centrala
delarna av sockerbruksområdet.
Maskinerna är i jorden för de
första markförberedelserna. Efter semestrarna beräknas byggstart för de första bostadshusen.
- Just nu anläggs vatten och
avlopp för de första stora delarna
av Sockerstan.
- Vi förbereder för huvudgatan
Sockerallén, en dubbelsidig trädallé kantad av bostadshus och
verksamhetslokaler genom hela
stadsdelen ända upp till Stallet.
- Vi jobbar nu även med detaljgestaltningen av Sockertorget
som ska bli ett levande torg med
lokaler för affärer och verksamheter samt busshållplats. Här
ingår den gamla betladan som är
tänkt att bli saluhall med mattema; försäljning, servering och
matproduktion. Det är ett önskemål från politiken eftersom vi är
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I Brf Sockerstan planeras ett 60-tal bostadsrätter och alldeles intill i Kontoret 17 hyresrätter.

en stor matproducerande kommun.
Etapplanen med saluhallen beräknas komma upp för beslut om
granskning i Samhällsbyggnadsnämnden före sommaren i år.
Hyresrätter med modernt
koncept.
Två exploatörer står i främsta
ledet för byggstart så fort alla
förberedelser är klara. Först ut är
Leny Fastighets AB och Darlin
Fastigheter AB som räknar med
att sätta spadarna i jorden redan i
sommar eller i början av hösten.
Leny ska skapa 48 hyresrätter i
en helt ny sjuvåningsfastighet alldeles väster om det nya vårdboendet, intill Sockerbruksparken
och möllan,
- Bygglovet är klart, vi har börjat
borra efter geovärme och hoppas komma igång med att bygga
före semestern, säger Lenys VD
Tobias Persson.
- Huset ska uppföras i ett tegelmaterial som knyter an till
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Leny Fastighets AB planerar 48 hyresrättsägenheter i ett sjuvåningshus intill vårdboendet i Sockerstan

tidigare bebyggelse på området.
Halva huset blir i ett ljust tegel
och halva i rött tegel.
- Det blir en övervikt av mindre
bostäder, främst ettor, tvåor,
treor men även en fyra. Vi tror
att det största intresset kommer
från staffanstorpsbor som t ex
lämnar sin villa och vill minska
sin boendeyta.
I sitt moderna bostadskoncept
har Leny AB bl a tänkt in mottagningsrum för livsmedelsleveranser på första våningen och
olika slags specialutrymmen för
hyresgästerna i källaren.
- Vi följer noga hur internetaktörerna planerar sina framtida leveranser. Det gäller att vara med
sin tid och utvecklingen går fort.
Man har ännu inte öppnat för
intresseanmälningar på sin hemsida men har redan tagit emot ett
antal förfrågningar.
- Vi har inte satt hyror och färdigställandedatum än, men vi tar
upp de intresseanmälningar som
kommer in. Vi räknar preliminärt
med att våra hus ska stå klara
runt mars månad 2021, säger
Tobias Persson.
Hyresrätter i Kontoret
Även Darlin Fastigheter AB
inleder med att skapa hyresrätter. Detta sker i den röda tegelbyggnaden invid gamla entrén till
Sockerbruksområdet, benämnd
Kontoret.
- Här ska vi skapa 17 hyresrätter
och även försöka återskapa den
ursprungliga miljön så mycket
som möjligt, t ex med fönster
med spröjs. Det blir balkonger
i åtta av lägenheterna och full
utrustning i varje lägenhet med
tvättmaskiner, torktumlare,

diskmaskin, mikrovågsugn, mm.
Källaren ska delvis grävas ut för
att ge plats för förrådsutrymmen.
- Bygglovet är ännu inte helt klart
och vi vet ännu inte tillträdesdatum eftersom arbete med sanering och gatuinfrastruktur fortfarande pågår, säger VD Marcus
Darlin som tror på byggstart
någon gång efter sommaren.
- När allt är klart för bygge med
ledningar och konstruktioner
räknar vi med åtta till tio månaders byggtid och vi påbörjar så
snart vi får tillträde.
60-tal bostadsrätter
Intill Kontoret, i samma kvarter vid Dalbyvägen, ska Darlin
Fastigheter AB även uppföra ett
större antal bostadsrätter i en
helt ny u-formad fastighet.
- Brf Sockerstan kommer att
bestå av drygt 60 lägenheter i
varierande storlek, främst tvåor
och treor, men även ett antal
ettor samt några fyror, alla med
komplett utrustning och hög
standard. Samtliga utom någon
etta får balkong alternativt terrass. Här skapas även två spektakulära taklägenheter med stora
takterrasser. Vi ska även bygga
en källare med olika installationer
och förråd.
Fastigheten uppförs i varierad
höjd med tre, fyra respektive fem
våningar.
- Det blir ett intressant formspråk med olika sorters tegel så
det ser ut som flera olika hus.
- Intresset är väldigt stort. Vi räknar med att skriva förhandsavtal
redan i höst och vi eftersträvar
byggstart så snart som möjligt.
Vi har redan 170-180 intressenter, berättar Marcus Darlin.

staffanstorp.se

Hjärup får nytt levande stadscentrum

Farligt
avfall-bilen
till Hjärup

- Vår avsikt är att skapa ett
helt nytt stadscentrum i Hjärup som saknar ett centrum
sedan det gamla fick en annan form och funktion, säger
plan- och landskapsarkitekt
Anna Fogelberg på Staffanstorps kommun.

I Hjärup växer just en helt ny
stadsdel fram alldeles invid södra
stambanan bara fem minuter från
Malmö och Lund. Västerstad är
ett av skälen till att Hjärup, enligt
den kommunala översiktsplanen,
kommer att fördubbla sin befolkning under de kommande 20
åren vilket ställer höga krav på
service.
Ett viktigt fokus för stadsbyggnadskontoret i Staffanstorps
kommun är att planera så att service, tjänster och handel naturligt
kan växa fram i det expanderande samhället invid stambanan.
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Torsdagen den 25 april mellan kl 16.30 - 17 kommer
Farligt avfall-bilen till p-platsen på Banvallsvägen/Lars väg
i Hjärup och fortsättningsvis en gång på våren och en
gång på hösten.

Farligt avfall-bilen är en specialutrustad lastbil med chaufför och
- Det blir ett fantastiskt läge som den ska antas av politikerna så
en kemist. Här är det möjligt att
kan utvecklas till en naturlig mö- under 2021 kan det vara dags för lämna farligt avfall samt mindre
tesplats, ett stadsmässigt centrum byggstart, säger Anna Fogelberg. el- och elektronikprodukter från
där människor rör sig stora delar
hushållen, maxstorlek är en mikav dygnet, en offentlig plats tillFyra spår om fyra år
rovågsugn.
gänglig för alla och med möjligTiden och utvecklingen sker i en Hushållens farliga avfall lämnas
het till service som inte kräver bil rasande fart. I augusti nästa år
kostnadsfritt. Självklart går det
och som uppmuntrar cykel eller
även bra att lämna på återvinläggs tågen genom Hjärup över
gång, berättar Anna Fogelberg.
ningscentralen i Staffanstorp.
på tillfälliga spår.
Insamlingen omfattar inte verkOm fem år, sommaren 2024,
Öppnar upp och förenar
beräknas 4-spårutbyggnaden vara samheter.
Det nya stadscentrumet ligger
klar fram till Flackarp och de nya Farligt avfall-bilen tar bland anStadsmässiga kvarter
i direkt anslutning till den nya
spåren vara i drift fyra meter ner nat emot: Sprayflaskor. småbat- Vårt mål är att skapa ett stadsstationen.
i marken genom Hjärup, med ny terier, bekämpningsmedel klass
torg där det ska finnas små loka- För Hjärup innebär ombygg3, bilbatterier, kemikalier, färg-,
station och tre nya broar över
ler som kan rymma små butiker
naden av järnvägen en stor
lack- och limrester, ljuskällor,
spåren vid Lommavägen, Hjäoch restauranger. Vi vill även få
förändring. En bred bro över
rups station och Vragerupsvägen. lösnings- och rengöringsmedel,
in arbetsplatser i form av kontor spåren kommer att öppna upp
spillolja och elavfall upp till mikoch andra verksamheter för att
och förena samhällets östra och
rovågsugns storlek.
öka dagbefolkningen i centrum,
västra delar.
Anmäl dig till vår sms-tjänst så
säger Anna Fogelberg.
- Allt på den västra sidan av
får du en kostnadsfri påminnelse
- Vi planerar därför stadsmässiga järnvägen blir Västerstad, även
när Farligt avfall-bilen kommer
kvarter i anslutning till stationsJakriborg och övriga markomtill din kommun.
bron där vi tänker oss den form
råden på den sidan aktuella att
Skicka ett SMS med texten sysavav service som man kan förvänta bebyggas i framtiden, som t ex
staffanstorp till 71350
sig av ett samhälle som är så stort området där den gamla betongsom Hjärup är på väg att blir. Vi fabriken låg.
styr inte verksamheterna som ska - Den 10 april i år är samrådsetableras, men här skulle kunna
tiden över för etappen med de
finnas en större livsmedelsbutik
första 700 bostäderna i Västersamt i de mindre lokalerna kanstad. Granskning sker i början av Sommaren 2024 ska 4-spårutbyggnaden vara
ske frisör, mindre restauranger
år 2020. Därefter sker den sista
klar ända till Flackarp.
Illustration: Arkitektbolaget
och liknande.
justeringen i detaljplanen innan
Ett nytt stadscentrum planeras i anslutning till Hjärups nya station.

Illustration: Arkitektbolaget

Vårkänslor på byggenheten
ett litet tips: Ansök gärna om
bygglov för er åtgärd i god tid.
- Tänk på att även de enkla
somriga byggåtgärderna som
Med solen och våren brukar även t ex uterum, plank och skärmtak
snickarglädjen infinna sig, vilket
har en lång handläggningstid.
innebär att det är högtryck på
Därför får ni räkna med upp till
byggenheten.
10 veckors handläggningstid på
Byggenheten på Staffanstorps
inkomna bygglovsansökningar
kommun önskar alla medborgare under sommarmånaderna, meden trevlig vår och sommar med
delar byggenheten.
Kom ihåg att ansöka om
bygglov för dina sommaråtgärder i god tid.

Handläggningen förenklas och
snabbas dessutom upp något om
ansökningshandlingarna är korrekt ifyllda och fackmannamässigt utförda.
Besök gärna e-tjänsten
www.mittbygge.se, där man via
sidans sökfunktion kan hitta
exempelritningar.

Lämna
trädgårdsavfall
i Hjärup
Lördagarna 27 april och 4 maj
finns det åter möjlighet att lämna
trädgårdsavfall i Hjärup. Containrar ställs upp på parkeringen
i hörnet Slättvägen - Fäladsvägen
där det finns möjlighet att kasta
trädgårdsavfall. Platsen kommer
att vara bemannad under öppettiden kl. 9-15 båda dagarna.

6

Nummer 2, 2019

Byalaget i Hjärup
- alltid steget före årstiderna
Det är alltid full aktivitet året
runt inom Hjärups byalag.
- Vårens program ska vara
klart före jul och höstens före
sommaren, konstaterar eldsjälarna Ingegerd Höglund
och Ulla-Britt Henningsson.

Det största arbetet i byalaget
sker i den sex personer starka arrangemangsgruppen.
Just nu ordnas de sista detaljerna inför valborgsfirandet siste
april som arrangeras vid gamla
idrottsplatsen, vid UIF:s gamla
klubbstuga.
- Det blir som de senaste åren
ett samarrangemang mellan
byalaget, Uppåkra scoutkår, UIF
fotboll och Floorball kidz, en
innebandyklubb i Hjärup.
- Vi kommer att ha försäljning
av godis, läsk och lotter. Gisela
Nilsson från liberalerna ska hålla
det opolitiska vårtalet och så blir
det musikunderhållning.
Ingegerd Höglund har varit med
sedan byalaget startades 2002
och Ulla-Britt Henningsson
sedan 2010.

Motorfestival
fyller femton!

- Vi är pensionärer så vi har tid,
skrattar de. Men medelåldern
börjar bli litet hög, vi som har
hand om arrangemangen är idag
mellan 69 och 86 år.
En viktig del av arbetet är samarbetet med biblioteket i Hjärup.
- De är duktiga på att få tag i
aktuella författare. Vi gör främst
författarbesök och barnarrangemang tillsammans.
Söker fler frivilliga
Årets årsmöte i byalaget sker den
24 april kl 19 i Hjärupslundsskolan.
- Vi vill att fler ska komma och
bli medlemmar, vi behöver
förstärkning och gärna yngre
personer. Vi saknar händer som
hjälper till och folk som kan hoppa in. Vi behöver nya kreativa,
engagerade människor med goda
idéer. Det ska inte behöva kännas
som ett stort uppdrag utan man
lägger den tid man har.
Styrelsen möts kvällstid en gång
i månaden. Att vara medlem
kostar 150 kr per år.
- Medlemmarna får tillgång till
allt vi gör och går gratis på arrangemangen som kostar för övriga.

Ingegerd Höglund och Ulla-Britt Henningsson är
två av eldsjälarna i Hjärups byalag.

Mer info
Mer info om Hjärups byalag
finns på www.hjarup.nu och på
facebook med sökordet Hjärups
byalag.
Program för valborgsfirandet
finns i evenemangskalendern på
sista sidan i StaffanstorpsAktuellt.

Dags att boka in fredag och
lördag 7-8 juni för alla motorentusiaster. Då är det åter dags för
Staffanstorps motorfestival, ett
av de stora välbesökta sommarevenemangen i Staffanstorp.
Som vanligt arrangeras merparten av Motorfestivalen på
Rondellens handelsområde med
street race, cruising, fordonsutställning i flera kategorier, livemusik, servering samt barnaktiviteter
- Det är viktigt att barnen trivs.
Detta ska vara ett evenemang
för alla generationer, säger Mats
Claesson i arrangörsföreningen.
I år firas 15-årsjubileum. En
nyhet är att lördagen avslutas i
Balders hage med dans till coverbandet Retro band.
På lördagsmorgonen bjuds som
vanligt gratis frukost vid handelsområdet.
- Det är fri entré. Motorfestivalen finansieras av sponsorer och
vi har ett mycket gott samarbete
med Staffanstorps kommun,
säger Mats Claesson.
Mer info: staffanstorpsmotorforening.se samt Facebook

Skolbarn gjorde unika fynd i Uppåkra
Sparbanken Skånes Arkeologiskola på Uppåkra arkeologiska center, som drogs igång
i fjor, blev direkt en stor
succé.
- Hittills har över 2000 skolbarn varit hos oss i Uppåkra
och grävt. Barnen har hittat
flera spännande fynd som
bidrar till Uppåkras historieskrivning, berättar arkeolog
Sofia Winge.

Skolbarnen som går arkeologiskolan besöker Uppåkra i
grupper om hela klasser. De får
guidning av arkeologer på fyndplatsen och grävundervisning
i särskilda grävlådor med jord
hämtade från åkrarna intill.
Jorden är detekterad men har
inte i förväg söks igenom av
arkeologer.

Hittade kvarlevor
- Det var helt fantastiskt i höstas,
säger Sofia Winge. Några av
barnen gjorde autentiska fynd,
bl a av mänskliga kvarlevor: Ett
skalltak, ett skenben, en tand,
djurben samt ett föremål som vi
kallar för “smälta” eller “sintrat
material” och som skulle kunna
vara en rest från gammal glasproduktion. Materialet ska nu sändas
för nogrannare kol 14-analys på
geologiska institutionen, dvs en
åldersdatering.
- Vi har även inlett ett spännande
samarbete med nya ESS och
Max IV där vi hoppas få hjälp att
definiera vilka material vissa av
våra fynd består av. Tanken är att
man ska kunna följa analyserna
av våra fynd via vår hemsida.

Femteklassare
Arkeologiskolan är ett samarbete
med Sparbanken Skåne, öppen
för femteklassare från ett antal
skånska kommuner, såklart inklusvie Staffanstorp.
Även skolvisningar anordnas,
delvis finansierade av Staffanstorps kommun, en av stiftarna till
Stiftelsen Uppåkra arkeologiska
center.
Arkeologiskolan i vår inleddes
första april och bokningen är
redan fulltecknad för våren.
- Det är underbart att arkeologiskolan blivit så populär och vi rekommenderar skolorna att redan
nu börja planera för hösten då vi
startar igen 2 september, säger
Sofia Winge.

Skolbarn på arkeologiskolan i Uppåkra gjorde
i höstas egna spännande fynd som anknyter till
platsens historia, bl a ett skalltak och en tand från
människor samt en ”smälta” som kan härröra
från glasproduktion.
Foto Sindre Magnusson

Mer info: www.uppakra.se

staffanstorp.se

Bonnamarknaden fyller 50 år!
Den 3, 4 och 5 maj är det
dags för ett av de riktigt stora
vårtecknen i Staffanstorps
centrum när Bonnamarknaden arrangeras på Torget.

I år är det 50-årssjubileum för
kommunens äldsta och populäraste event alla kategorier.
Bonnamarknaden har alltid fått
Staffanstorparna att gå man ur
huse och under alla år har den
genererat pengar till behövande.
- När det inträffat en katastrof
i världen har Lions Club i Staffanstorp sänt pengar. Vi har även
fördelat till lokala behövande i
kommunen, säger årets bonnamarknadsgeneral Lotta Karlsson

I år tar arrangörerna ett helt nytt
grepp kring detta:
- Vi har aldrig tidigare frågat
staffanstorpsborna själva vart de
vill att pengarna ska gå, men det
ska vi göra i år. Vi ska gå runt
och fråga besökarna på Torget.

sångerskan Sonja Skibdal, samt
från Staffanstorp den georgisk/
svenska sångerskan Sabina Chantouria och vår egen Linda Lundqvist.
Bonnamarknaden bjuder även på
tivoli och stipendieutdelning.

Knallar och artister
Som alltid kommer knallar att
kanta Storgatan mellan lördag kl
12 och söndag kl 16. På Torget
blir det artistframträdanden i
serveringstältet och på scenen.
Bland artisterna märks dansbanden Kentanz och Enjoy, rockiga
skånska Railroaders, malmöbaserade banden Teneriffa och
Sorgenfri, norsk/svenska

Ingen loppis
Det blir inte någon loppis i år
eftersom Lions saknar lagerlokal.
Tidigare har man haft tillgång till
förråd på sockerbruksområdet.
- Vi behöver en ny lokal och tar
gärna emot tips, säger Lotta.
Arrangör är Lions i samarbete
med Staffanstorps kommun. Ett
60-tal volontärer håller ihop
arrangemanget de tre dagarna.

Foto: Jonas Hofvander

Linda Lundqvist, Sorgenfri och Enjoy är några av artisterna på Bonnamarknaden.

Dansgala ger stöd till fotbollen
- Syftet och tanken är att
medborgarna ska kunna
stödja en fotbollsförening
och dess ungdomsverksamhet, inte enbart genom att
köpa lotter utan även genom
att uppleva en musikföreställning eller en danskväll, säger
Gustav Plantin, ordförande
i Staffanstorp United.

Snart är det åter dags för stor
dansfestival på Staffansvallen.
Artisterna är klara och biljettförsäljningen i full gång.
- Anledningen till att vi gör detta
är att vi vill göra något trevligt
utöver fotbollen för våra medborgare som även gagnar klubben och ungdomsverksamheten.
- Det fungerade väldigt väl förra

året, vi har fått massor av positiva tillrop och därför kör vi i
år igen. Många tycker det är ett
positivt initiativ, även från kommunhåll.
Stöd från kommun
och företag
Biljettförsäljningen rullar på via
nätet och via Sportringen.
- Det ser bra ut, vi är optimistiska, vi förväntar oss fullsatt med
3000 besökare.
Dansfestivalen genomförs med
stöd från Staffanstorps kommun
som ställer upp på olika sätt,
med plats och delar av säkerhetsenheten.
- Det är vi mycket tacksamma
för, säger Gustav Plantin.

Lasse Stefanz, ett av årets stora dragplåster på Dansfestivalen. Foto: Pressbild Lasse Stefanz.
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Prisad ungdomsledare
kan få
nationellt pris
Hur känns det idag, Madeleine
Nimby, Staffanstorp Uniteds
hyllade ungdomsledare inom
Fotboll för alla, som är en av
tio kvar av hundratals nominerade till Kompassrosstipendiet som delas ut av Konungens stiftelse ungt ledarskap.

- Det känns såklart helt fantastiskt och ganska overkligt. Visst
blir många föreningsengagerade
väldigt uppskattade av föräldrar
och kollegor, men ofta jobbar
man ändå i det fördolda och helt
ideellt.
- Därför känns det extra fint att
bli uppmärksammad nationellt
för det arbete jag och mina åtta
ledarkollegor genomför.
Madeleine är en av de tongivande
ledarna i Staffanstorps Uniteds
lekfulla och glädjefyllda fotbollsträning öppen för alla barn och
unga med funktionsvariationer.
I somras fick hon ta emot Årets
ungdomsledarpris av Staffanstorps kommun under Skånefestivalen i Jakriborg.
Vi arbetar lokalt även sponsorOch nu är hon alltså aktuell för
och samarbetsmässigt, med
ett ännu större nationellt pris
maten från Gästis, tälten från
som ges varje år till unga ledare
Evivent, ljud och ljus från Zirapp, för ledarskap baserat på mod,
Karaten bygg är med och bygger omtanke och handlingskraft.
och Guldkanalen sponsrar,
Läs mer om Madeleine Nimby
Överskott till verksamheten
på vår webbsida staffanstorp.se
- Allt överskott går oavkortat till
sökord Madeleine Nimby
vår ungdomsverksamhet, utan
mellanhänder. Detta evenemang
drivs och genomförs helt och hållet av Staffanstorp United, understryker Gustav Plantin.
- Ungefär 15 personer jobbar
aktivt med planering och under
själva festivalen deltar cirka 200
ideella medarbetare.
Fredag 24 maj står dansbanden
Black Jack och Perikles på scen.
Lördag 25 maj står Voize och
Lasse Stefanz för dansmusiken.
Per-Ola Sandberg leder allsång
för alla ätande buffégäster och i
nattklubbstältet sköter DJ:arna
Jarny och Wiberg musikvalet
båda kvällarna.
Mer info:
Madeleine Nimby kan få nationellt ungdomslestaffanstorpsdansfestival.se
darpris. Foto: Nina Plantin
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Evenemang –
ett axplock
Författarkväll - Samtal om brott

Fler evenemang och aktiviteter finner du på staffanstorp.se/kalender
Foto: Staffan Björklunds Teater

Valborgsfirande i Hjärup

Torsdag den 11 april 19.15  
Hjärups Bibliotek
Malmöförfattarna Joakim Palmkvist, Olle
Lönnaeus och Set Matsson
Plats: Hjärups bibliotek.
Entré: Ord pris 70 kr, 35 gratisbiljetter till
Byalagets medl (max 2 st/hushåll),
De tre malmöförfattarna möts i ett samtal
om att skildra brott – i dåtid och nutid, i
romanens form och som dokumentär bok.

Gamla idrottsplatsen
Kl 19.00 Försäljning av godis/läsk/ lotter
Kl 19.45 Scouternas fackeltåg avgår från
scoutgården
Kl 20.00 Bålet tänds. Musik och tal till
våren av Gisela Nilsson från Liberalerna
Kl 20.45 Avslutning

Med ögon känsliga för allt – en
berättelse om Barbro Hörberg

Musikquiz och dansbandsmusik
med Black and White boys

Arr. Biblioteken i Staffanstorps kommun och Hjärups
Byalag

Fredag den 12 april kl19.00
Medverkande: Anna Döbling
och ackompanjatör
Lokal: Medborgarhuset, salong Vesum
Biljettpris:
180:-, ej medlem: 230:-, ungdom: 50:Speltid:
Ca 2 timmar inklusive paus med servering.
En hyllning till Barbro Hörberg, en av landets mest älskade visartister som gick bort
1976, 43 år gammal, med visor som ”Med
ögon känsliga för grönt”, ”Gamla älskade
barn” och ”Sommarö”.
Anna Döbling är vissångerska och låtskrivare och har bl a tilldelats Olrog-stipendiet.
Arr: Staffanstorps Teaterförening

Bild: Mix Musik

Evert Taube seglar österut
– familjekonsert

Lördagen den 27/4 kl 14.00
Medborgarhuset, salong Vallby
Ingen paus, konserten är ca 40 minuter
Entré: 50 kr swish eller kort, Biljetter säljes
i Konsthallens foaje under ordinarie öppettider och via Kulturcentralen.
En lekfull konsert för barn och vuxna där
Evert Taubes musik blir en bro mellan
världar, kulturer och åldrar. För över hundra år sedan gick den bohemiske och unge
Taube till sjöss. Upplevelserna i Sydamerika
gav honom inspiration att skriva några av
Sveriges mest folkkära visor.
De fyra musikerna, Ali Sabah, Per Knagg,
Elina Nygren och Emil Sjunnesson låter
nu Taubes visskatt möter den arabiska
musikens tonvärld.. Upplev Evert i en ny
skepnad!
Arr:: Kultur i Staffanstorp i samarbete Mix Musik.

Valborgsfirande i Staffanstorp
Vid kullarna på Gullåkra Mosse
20.15 Fackeltåg från gröningen vid Borggårdsskolan med Staffanstorps Musikkår,
Staffanstorps Sportdrill och Scouter.
Kl 20.30 Bålet tänds
Kl 20.35 Musikkåren spelar
Kl 20.45 Tal till Våren
Kl 21.30 Avslutning
Kl 19.30 – 21-30 Knake och kaffeförsäljning

Bonnamarknad
Fredag – söndag 3-5 maj,
Torget Staffanstorp
Se artikel på sid 7 i tidningen.

BARN
BIBLIOTEKEN PÅSK
HJÄRUP
Film och snacks
Måndag 15 april Kl. 10.00 (från 3 år)
och kl. 13.00 (från 7 år)
Ingen föranmälan. Fråga efter filmtitlar på
biblioteket.
Påskpyssel
Onsdag 17 april kl. 13.00-15.00
Alla åldrar | Drop in

Onsdag 8 maj kl 19.00  
Plats: Hjärupslundsskolan.
Entré: 50 kr, medlem fri.
Arr: Hjärups Byalag

Foto: Bodil Johansson

Säg det - Sen gör det presenterar
TRASSLET

9 maj kl 15.00
Medborgarhuset salong Vallby
Fri entre men anmälan krävs till Trivselpunkten: Trivselpunkten@staffanstorp.se
eller på 046-251299
En föreställning som djupdyker i det som
kan vara svårt att sätta ord på. Obekväma
känslor och tankar bildar trassel som vi
flyr, stoppar undan och gömmer.
Text, musik och medverkande: Hannah
”Hanutten” Harvigsson, Jan-Erik Sääf och
Caroline Karpinska
Projektet ägs av ABF Malmö och finansieras av Arvsfonden.
www.sagdetsengordet.se

STAFFANSTORP
Påskpyssel
Tisdag 16 april kl. 13.00-15.00
Alla åldrar | Drop in
Kom och pyssla tjusiga påskägg eller djurvänliga fjärdrar till riset.
Familjedag med påskkortsfabrik
Skärtorsdag 18 april kl 10.00-14.00
Alla åldrar | Drop in
Kom och gör påskkort att dela ut till
grannar, nära och kära! Alla som kommer
utklädda till påskkärring får en liten överraskning. Biblioteket bjuder på fika.

Barnteater
Dum blir snäll – Anna Axerup
Onsdag 24 april kl. 14.30
Hjärups bibliotek
Fri entré | Föranmälan: Tel. 046-251594
Ålder: 2-4 år | Speltid: 30 min
En föreställning om starka känslor och om
hur man är en bra kompis.

Ljudbävning i Konsthallen
– Världspremiär!

11 maj kl 19.00
Niklas Hellberg, Mattias Landeaus och
Daniel Boyacioglu.
Det blir garanterat något vi aldrig tidigare sett eller hört. Dramatik, känsla, ljus,
mörker, rörelse - allt i relation till konsten
”Mitt i rummet”
Paus med förfriskningar
Biljetter: se info i Konsthallen och på
Konsthallens hemsida
Arr: Kultur Staffanstorp i samarbete med Konsthallens Vänner

Lördag 11 maj kl. 14.00
Obs! Utomhus vid dammen utanför Hjärups bibliotek Vid dåligt väder är vi inne på
biblioteket. Fri entré
Från 3 år Speltid: 30 min och dockworkshop 45 min
Dockteater med tre små sommarhistorier!
Här får någon långa öron, andra längre
näsor, späda primörer som munhuggs med
skogsbrynets dryga drönare, knölar som får
ris och knoppar ros. Efter teatern möjlighet
att göra egna figurer.
Arr: Biblioteken i Staffanstorps kommuns och
Hjärups Byalag
Bild: Stux from paixabay

Vi firar Star Wars-dagen
Fredag 3 maj kl. 14.00-17.00
Hjärups bibliotek
Fri entré | Ingen föranmälan | Alla åldrar
Vi kommer att ha Star Wars pyssel och du
kan bland annat vika din favoritkaraktär
i origami och fläta Leias karaktäristiska
snurrade flätor i garn. Kom gärna utklädd
till någon av dina favoriter. Mos Eisley
Cantina är såklart öppen för alla fikasugna.
May the Force be with you!

Foto: Martin Skoog

Staffanstorps Konsthall

Arr: Trivselpunkten i samarbete med Kultur
Staffanstorp

Foto: Eva Åkesson

Tre på ett strå
– Staffans Björklunds Teater

Tappa tand - MolièreEnsemblen
Fredag 26 april kl. 10.00
Medborgarhuset, Blekingevägen 1,
Staffanstorp
Entré: 25 kr för barn & vuxna
Biljettsläpp: 12/4 på Staffanstorps bibliotek Telefonbokning: 046-251265
Speltid: ca 35 min
Ålder: 4-8 år
Det finns inget Ingrid hellre vill än att
tappa en tand, få pengar i glaset från tandfen och en glugg att visa upp på förskolan.
Hon hittar på fler och fler tokigheter i sin
strävan efter att tappa tand. Men är allt
detta så smart, egentligen? Här behövs
tandfens hjälp!
En rolig och underfundig föreställning om
längtan, hopp och avundsjuka.
Arr: Biblioteken i Staffanstorps kommun och
Staffanstorps teaterförening

Konsthallens ordinarie öppettider:
Måndag
stängt
Tisdag 	
kl 12-17
Onsdag
kl 17-20
Torsdag
kl 12-17
Fredag
kl 12-16
Lördag
kl 13-16
Söndag 28 april & 26 maj kl 13-16
Foto: Niklas Hellberg

6 april – 1 juni
Niklas Hellberg – Mitt i rummet
installationer, ljusprojektioner, foto
och måleri.

