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En välkänd torgprofil i Staffanstorp, grönsakshandlare
Ali Muhammed, har dragit igång en efterlängtad
4
café- och lunchservering i rådhuset.

Dubbelt prisad

I Sverigetopp

En väg in – en röst

- Glädjen i besökarnas ögon är min betalning, säger Daniel som står bakom LSS3
diskot Disko dando i Staffanstorp.

- Landets tredje bästa företagsklimat finns
i Staffanstorps kommun, nu i Sverigetopp
3
bland landets 290 kommuner.

- Det är alltid Rebecka Lund som svarar
när du ringer in till omsorgsförvaltningens
5
handläggare.
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Christian
Sonesson

Mångmiljardsatsning i Staffanstorp

Kommunstyrelsens
ordförande (M)

Arbete är välfärdens grund, både
för enskilda människor och för
samhället. Det behövs fler människor som bidrar till den gemensamma finansieringen av välfärden
genom sitt arbete och det behövs
fler företag som kan anställa och
investera.
De senaste tjugo åren har Staffanstorp förändrats i grunden. Från att
enbart ha varit en plats att bo på,
har Staffanstorp blivit en kommun dit 4 000 människor tar sig
varje dag för att arbeta. Företagen
har blivit fler och arbetslösheten
har sjunkit. Förra året var andelen
öppet arbetslösa cirka två procent
i Staffanstorp, ungefär hälften av
genomsnittet i Skåne.
Att Staffanstorps kommun placerar
sig på tredje plats av 290 kommuner i Svenskt Näringslivs ranking
över företagsklimatet 2019 i de
svenska kommunerna är väldigt
hedrande. Men att kommunen år
efter år får topplaceringar är en
större bedrift än ett fantastiskt
resultat ett enskilt år.
Att ge företagen en snabb, korrekt
och bra service – oavsett om det
är ett bygglovsärende eller en mer
komplicerad fråga – är ett framgångsrecept. Det är också viktigt
med lyhördhet och att inse att
kommunen är till för bland annat
företagen, inte tvärtom.
De senaste åren har flera globala
företag valt att etablera sig Staffanstorp. BMW och Microsoft är de senaste exemplen. Stora investeringar
som innebär fler jobb till regionen
och – i förlängningen – mer pengar
till välfärden.
Med vänlig hälsning
Christian Sonesson

Microsofts datacenter i Staffanstorp blir den största företagsetableringen i Staffanstorp någonsin.

Staffanstorp blir platsen för
Microsofts nya datacenter.
Kommunen valdes ut av itföretaget efter en omfattande
process i konkurrens med en
rad svenska kommuner.
- Microsofts pågående mångmiljardsatsning i Staffanstorp blir den
största företagsetableringen i kommunens historia. Det är väldigt
glädjande att - efter ett år av konstruktiva samtal – kunna berätta

att Microsoft väljer att bygga ett
datacenter i världsklass och etablera
sig i Staffanstorp, säger kommunstyrelsens ordförande Christian
Sonesson (M).
Med ett datacenter i världsklass blir
Microsoft en av kommunens största
arbetsgivare som även kommer att
bidra till lokalsamhället.
- Det är svårt att överskatta betydelsen av Microsofts storsatsning
i Staffanstorp. Dels blir de en av

Följ oss på våra sociala kanaler
Du vill väl inte missa vad som
händer i Staffanstorps kommun?
Få senaste nytt om vad som händer i kommunen, allt från statistik, aktuella händelser till politiska

beslut. Förutom vår hemsida,
www.staffanstorp.se, hittar du
nyheter på våra sociala medier.
Följ oss redan idag och ta del av
nyheterna först av alla!

kommunens största arbetsgivare,
dels kommer företaget långsiktigt
att bidra till lokalsamhället genom
sociala fonder till kommunens
verksamhet och vårt lokalsamhälle,
säger Christian Sonesson.
- Även om ingenting är definitivt
bestämt ännu, kan jag avslöja att
diskussionerna rört bland annat
skola och utbildning, miljöprojekt,
främjande av det lokala näringslivet
och kulturhistoriska insatser.
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- Glädjen i gästernas ögon är min belöning

Sammanträden

- Jag är oerhört tacksam över att få detta pris från kommunen. Det hjälper oss
att utveckla både våra viktiga diskon, vår förening och att göra litet andra
LSS-evenemang i framtiden, säger pristagaren Daniel Nilsson.
För andra året i rad har Staffanstorps kommun delat ut det fina
tillgänglighetspriset till eldsjälen
Daniel Nilsson för hans insatser att
driva ett disko för LSS-boende.
- Jag ser glädjen i dessa ögon som
inte har så himla mycket aktiviteter.
Jag hinner oftast inte ens starta första låten på våra diskon förrän det
kommer fram någon och frågar när
nästa disko är. Den glädjen är min
betalning, säger Daniel ödmjukt.
- Det här priset är inte bara till mig
utan till hela styrelsen i föreningen
Disco dando, till alla sponsorer och
alla som hjälper till under danserna.
Utan alla dessa hade det inte gått att
genomföra.

Åtta år
Det var 2011 som Daniel fick idén
om ett disko för LSS-boende.
- Vi startade på Pilegården och då
var vi inte många. Men 2013 eller
2014 slog det till rejält när vi började bjuda in även från grannkommunerna. Ett par år var vi på daglig
verksamhet på Foodia-området,
men när vi fick veta att Vesum-lokalen i Medborgarhuset kunde ta 130
personer flyttade vi dit.

Den senaste dansen drog
över 90 personer.
- Det är rekord hittills.
Det kom gäster från
Malmö, Lund, Svedala,
Kävlinge och Lomma,
men även för första
gången från Trelleborg.
Diskona anordnas två till
tre gånger om året.
- Vi kör även karaoke
en gång om året och har
liveband en gång per år.
- Danserna finansieras
via entréer, sponsorer
som Lions, olika butiker
- Daniel får priset för att han genom dans och musik bidrar till
i Staffanstorp samt via
stor social gemenskap och glädje för personer inom kommunens
fonder som vi söker.
LSS-verksamhet, sa Richard Olsson från omsorgsnämnden när
priset delades ut den 30 augusti.
Även prispengarna på
10 000 kr går till att
för musiken, skrattar han.
utveckla diskoverksamheten.
Varför namnet Disco dando?
- Man måste föranmäla sig via vår
facebooksida Disco dando i Staffans- - Jo, säger han, ”Dan” står för
Daniel och ”do” står för Attendo
torp och alla nyheter står på vår
vars personal jobbar på diskona.
webbsida diskodando.se.
Slutligen den viktigaste frågan:
Daniel är en känd profil i StaffansVilken är hans egen favoritmusik?
torp. Han jobbar heltid på tidningen
- Dansbandsmusik, ler han. Lasse
Spegeln och sänder även närradio
Stefanz är mina stora favoriter!
i Burlöv och Lomma.
- Folk frågar varför jag går med hörlurar men jag lever till 110 procent

Tredje bästa företagsklimatet i Sverige!
Staffanstorps kommun placerar sig på tredje plats av 290
kommuner i Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet i landet 2019.
Det är fyra placeringar bättre än i
fjor och tredje året i följd kommunen placerat sig på topp-tio-listan.
- Att vi år efter år inte bara håller
oss kvar i toppen, utan till och med
förbättrar oss från en redan bra placering, är ett bevis på att vår strategi
är rätt. Rankingresultatet är väldigt
glädjande och ännu mer glädjande
att få se vad det konkret leder till
– som i förra månaden då det blev
klart att it-företaget Microsoft
etablerar sig i Staffanstorp, den
största företagsetableringen i kommunens historia, säger kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson (M).
På fem år har Staffanstorps kommun klättrat från 23:e till tredje
plats i landet.

- Vi har ett öppet klimat med högt till
tak. Det gemensamma arbetet mellan
kommun och företagare skapar den
kreativa kommun Staffanstorp är att
driva sitt företag i. Resultatet är fantastiskt och det sporrar till att jobba
ännu hårdare och målmedvetet, menar Annika Jalgén, VD för Business
Port Staffanstorp.
- För min del är det viktigt att lyfta
fram att kommunens viktigaste roll
i detta är att ge företagen snabb, korrekt och bra service – oavsett om det
är ett bygglov eller någon annan mer
komplicerad fråga. Lyhördhet är viktigt, likaså att försöka finna lösningar.
Kommunen är till för bland annat
företagen, inte tvärtom, säger
Christian Sonesson.
Staffanstorp har länge arbetat aktivt
och kostnadseffektivt med näringslivsfrågor och har med små medel
gjort sig känt som en kommun
med utmärkta förutsättningar för
företagande.

- Vi har i många år jobbat hårt
med att skapa ett bra företagsklimat. Företagande är grunden för
hela välfärden. Det är ett ständigt
pågående arbete, och när det uppmärksammas i en
tredje plats i Sverige ger det givetvis kraft och energi. Alla våra
fantastiska företagare är värda att
hyllas, avslutar Christian Sonesson.
Svenskt Näringsliv har följt och
rankat det lokala företagsklimatet
i landet sedan 2001. Dess kommunranking bygger främst på
enkätsvar från cirka 31 000 företagare – men också på statistik från
bland annat SCB.
Mer information:
www.foretagsklimat.se
FAKTA
Placeringar
de senaste
fem åren:

2019:
2018:
2017:
2016:
2015:
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8
11
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Oktober - november
2019
Nedanstående dagar sammanträder politikerna i Staffanstorps
kommun.
Kommunfullmäktige
16 oktober 18.00
13 november 09.00
Kommunfullmäktige är öppet för
allmänheten. På staffanstorp.se
kan du följa sammanträdet direkt
eller när det passar dig.
Kommunstyrelsen
24 oktober 18.00
27 november 18.00
Stadsbyggnadsnämnden
6 november 18.00
Valnämnden
23 oktober 18.00
Utbildningsnämnden
12 november 18.00
Omsorgsnämnden
15 oktober 18.00
12 november 18.00
Arbetsmarknadsnämnden
17 oktober 18.00
7 november 18.00
5 december 18.00
Beredningen för kultur-,
fritids- och demokratifrågor
28 oktober 17.00
3 december 17.00
Gemensam samarbetsnämnd 2
(Geoinfo)
8 november 09.00
Kommunala handikappsrådet
3 december 10.00
Kommunala seniorrådet
3 december 10.00

4

Nummer 4, 2019

Staffanstorpsprofil driver kaféet i rådhuset!
Äntligen har det hänt! Måndagen den 23 september
klockan åtta öppnade Staffanstorps café & salladsbar
i rådhuset.
- Vi serverar frukost, mellanmål, lunch, kaffe och kakor alla
vardagar, berättar den nye caféarrendatorn Ali Mohammed.
Planerna på en servering i bottenplanet i rådhuset har funnits länge.
- Nu har vi äntligen hittat rätt person som ska driva kaféet och
ytterligare levandegöra Torget, helt
i linje med den ambition kommunen har, säger kultur- och fritidschef Johan Rasmussen.
Det är en välkänd och populär person i Staffanstorp som nu tagit steget in i rådhuset. Det är få som inte
känner Ali Mohammed som drivit
grönsakshandeln Frukt & Grönt på
Torget i snart tolv år.
- Detta ska bli roligt, säger han.
Kommunen behöver ett kafé här. Vi

hoppas att staffanstorpsborna och
de kommunanställda blir stamkunder.
Ali driver kaféet tillsammans med
sin kusin Uria samt kollegorna Isaa
och Gais och han ska själv arbeta
här, främst på luncherna.
- Vi blir främst ett frukost-, lunchställe och kafé och serverar en
fräsch salladsbuffé med svenska
grönsaker och till exempel kyckling,
kalkon och räkor varje dag, men
även smörgåsar, kaffe och annat,
säger han.
Ali lovar fräscha salladsgrönsaker ur
sitt eget utvalda sortiment.
- Det blir närodlat så ofta det är

Äntligen har ett efterlängtat café med lunchservering öppnat i rådhuset av välkände profilen och grönsakshandlaren i Staffanstorp Ali Mohammed, här i mitten på bilden flankerad av kollegorna Issa och Uria.

möjligt säsongsmässigt, säger han.
Kaféet ska vara öppet dagtid från
klockan 08 på morgonen och ska
även samarbeta med biblioteket och
medborgarkontoret.

- Det blir troligen även mindre evenemang i kaféet då och då. Vi tror
stenhårt på den här satsningen som
Ali gör, säger Johan Rasmussen.

Pilegården åter en lunchsuccé!
Från 60 till i snitt 90 ätande på tre veckor, med rekordet
160 gäster. Kostsektionens tillfälliga ansvar för
lunchserveringen på Pilegården på Trivselpunkten
blev en stor framgång direkt.
Nyheten om nya kockar på Pilegården spreds snabbt över Staffanstorp.
Redan första dagen i kostsektionens
nya regi tog besökssiffran ett skutt
uppåt när det serverades örtbakad
lax med pestokräm. Därefter har
fler succéer radats upp. Kålpuddingen den 20 september drog 160
ätande. Stekt fläsk med raggmunk
veckan dessförinnan 130 gäster.
- Framöver blir det bland annat
hemmagjorda pannbiffar med lök
och fläskkorv med rotmos, lovar
kostchefen Markus Östling och
biträdande kostchefen Johan Cederquist på Staffanstorps kommun.
- Vi satsar på klassisk husmanskost
och en trevlig inbjudande salladsbuffé med hemgjord sill, hembakat
bröd och fräscha grönsaker.

genom hela lokalen, utbrister en
kvinnlig gäst.
- Alla här är gladare på något sätt
och maten är verkligen god. Vi äter
här nästan varje dag numera. Tidigare gick vi på en annan restaurang
för att få husmanskost, men det blir
ju betydligt dyrare, säger Bertil och
Gun Walldoff.
- Allt ser attraktivt ut och det är
trevligt att få plocka själv, säger en
annan dam.

Viktig mötesplats för många

Det var den 1 september som kommunens kostsektion tillfälligt tog
över driften av lunchrestaurangen
på Pilegården på uppdrag av omsorgsnämnden sedan den förra
arrendatorns avtal upphört.
Mer attraktiv servering
- Lunchrestaurangen på Pilegården
är viktig för väldigt många. PolitiDet går inte att ta miste på att
ken ville absolut inte att den skulle
gästerna är nöjda. Här är några
stängas ens tillfälligt, säger kostchef
kommentarer från lunchgäster dagen StaffanstorpsAktuellt tittade in. Markus Östling.
- Suveräna kockar. Jättebra mat med Uppdraget gäller preliminärt sex
månader, medan Staffanstorps
ett fint salladsbord. Jag äter här
varje dag numera, det gjorde jag inte kommun söker ny entreprenör som
vill driva vidare restaurangen på
förr, säger Bertil Olsson.
lång sikt och utveckla den att bli
- Herregud, det var full storm igår
när det var kålpudding. Kön ringlade navet i träffpunkten Trivselpunkten.

Delar av gänget från kostsektionen som nu driver lunchserveringen på Pilegården i preliminärt sex
månader. Från vänster kostchef Markus Östling, kocken Joakim Borglin, biträdande kostchef Johan
Cederquist och måltidsutvecklare Erika Månsson.

Glada över frågan

Tar gärna emot önskemål

- Vi blev glada när vi fick frågan.
Det är jätteroligt att få driva detta
ett tag. Vi har restaurangbakgrund
båda två och här kände vi att vi
kunde göra skillnad, säger Markus
Östling och Johan Cederquist som
även ansvarar för alla skolrestauranger i kommunen
Två nya kockar jobbar i köket på
Pilegården just nu, Joakim Borglin
och Anna Splittorff. Båda kom från
skolkök i kommunen.
- Verkligen kul att två interna
duktiga kockar ville hoppa på, säger
Markus och Johan.

”Happyknapparna” som används
i skolorna och som gästerna kan
trycka på för att avge sitt betyg, har
fått följa med några dagar.
- Vi vill gärna veta vad gästerna
tycker om maten och vi har fått ett
fantastiskt snitt på 99 procent
nöjdhet, säger Markus och Johan
som också gärna tar emot önskemål
från gästerna.
Lunchserveringen håller öppet vardagar mellan klockan 11 och 13.30.
En lunch kostar 69 kronor för pensionärer och 89 för övriga. Lunchrestaurangen är öppen för alla.

staffanstorp.se

Kön till äldreboendena nu helt borta
- Vi har haft kö till våra äldreboenden i många år men den
är borta nu. Alla sökande har
fått lägenhet, säger kommunstyrelsens ordförande
Christian Sonesson.
Tre toppmoderna äldreboenden har
invigts i Staffanstorp under året.
I våras tog Humana Sockerstan och
Villa Roos Park emot sina första hyresgäster och i september öppnade
Villa Vikhem.
De nya äldreboendena har skapats
genom en ny ersättningsmodell.

Ny modell
- Istället för att upphandla tjänster
för en begränsad tid tillämpar vi
lagen om valfrihet inom vården
(LOV). Entreprenörerna har ansökt, granskats och fått tillstånd att
driva särskilt boende i kommunen,
säger chefen för omsorgsförvaltningen Leila Misirli.
- Vi ville bort från kortsiktiga upphandlingar och finna samarbeten
som skapar långsiktiga engagemang
på orten utan bortre tidsgräns, säger
kommunstyrelsens ordförande
Christian Sonesson (M).
- Långsiktigheten motiverar våra
entreprenörer att investera i till
exempel ökad kompetens för personalen eller i inner- och yttermiljö

- Vi fick i år nya medel att utveckla
”En väg in” och kunde anställa
Rebecka Lund, berättar enhetschef
och myndighetschef Susanne Bäckström.
Nu räcker det att ringa ett telefonnummer eller sända brev till en
mailadress, för att få kontakt.
- Det kan bli uppåt 25 om dagen,
säger Rebecka som tar emot alla
samtal och brev.
Hon tar emot och fördelar ärendena på de olika handläggarna efter
en viss prioriteringsordning. Vissa
ärenden måste hanteras direkt,
andra är inte lika brådskande men
kan kräva specialkunskaper, kanske
inom LSS, demens eller psykiatri.
Alla handläggare kan idag i princip
arbeta med samtliga ärenden via
datasystemet.

Äldreboenden
i Staffanstorps kommun
Det finns totalt 269 platser för
särskilt boende i Staffanstorps
kommun varav 175 platser blivit
inflyttningsklara under 2019.

- Aktiviteterna är viktiga, rörelser, gymnastik och
bingo är kolossalt populärt, säger Helen Frennemark Hållö, verksamhetschef för Villa Roos
Park som även planerar en liten butik i trädgården dit de boende kan gå och köpa mindre varor.

- Varje helg serverar vi trerättersmiddag med vin
eller öl om så önskas. Vi dukar extra fint för att
bryta vardag kontra helg, säger Camilla Persson,
verksamhetschef på Villa Vikhem som också
tillåter husdjur vid inflyttningen.

för trivsel och trevnad och de ges
möjlighet att bygga egna långsiktiga
relationer med civilsamhället för att
sätta guldkant på tillvaron för de
boende.

Alltid en plats

Olika koncept
För att få plats på särskilt boende
krävs ett biståndsbeslut från en
biståndshandläggare.
Man kan välja boende utifrån vårdbehov samt efter vad som erbjuds
av de olika utförarna; som vinterträdgård, gym, gympa, seniorcoach,
dans, musik, quiz, bingo med mera.
Villa Vikhem tillåter även mindre
husdjur och Villa Roos Park planerar en liten butik i trädgården dit de
boende kan gå och handla enklare
varor på egen hand.

Snittsåldern på boendena är 85,6 år
i Staffanstorp.
Idag finns 269 platser på särskilt
boende i Staffanstorp. 175 av dessa
har invigts under 2019.
- Detta är en av våra viktigaste kärnverksamheter och för att få en hög
kvalitet på vården har vi även höjt
den dygnsersättning som utgår till
entreprenören för omsorgstagarna.
- Alla ska kunna välja sitt boende
fritt och om någon är missnöjd ska
det gå att byta. Det ska alltid finns
en kvalitativ boendeplats att få för
mamma eller pappa i Staffanstorps
kommun, säger Christian Sonesson.

Rebecka tar emot ditt samtal
Med arbetssättet ”En väg in”
är det ännu lättare att nå en
handläggare på omsorgsförvaltningens myndighetsenhet.
Det är Rebecka som svarar
när du ringer eller mailar.
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- Vissa vill tala direkt med sin
handläggare, men det systemet har
vi inte längre. Jag tar däremot gärna
emot ett meddelande så att den
uppringande kan bli kontaktad av
aktuell biståndshandläggare, säger
Rebecka Lund.
”En väg in” började tillämpas inom
myndighetsenheten för två år sedan.
- I början turades alla om att passa
telefonen en dag var, men det påEn välbekant röst för många! Det är alltid
verkade handläggningstiderna negRebecka Lund som svarar när någon ringer
tivt. Det är mycket jobb att ta emot till vård och omsorgs myndighetsenhet.
samtal, ärendena ska aktualiseras,
planeras och fördelas, säger Susanne och även vissa av vårdtagarna så
Bäckström
väl. Många blir glada och trygga
när de hör hennes röst.
En välbekant röst
- Med Rebecka vid telefonen
känner vi att vi verkligen kan ge
Rebecka har tidigare arbetat på
boendet på Pilegården i sju år och i en bra service, säger enhetschef
Susanne Bäckström.
larmgruppen som svarar på trygghetslarmen i kommunen i fyra år.
Ibland känner de uppringande igen
hennes röst.
FOTNOT. Telefonnummer till
- Ja, ler hon, ibland säger någon:
”En väg in” är 046-251104 och
”Är det du Rebecka, vad trevligt!
e-postadressen
- Det är väldigt positivt för oss att
omsorg@staffanstorp.se
Rebecka känner både kommunen

Humana Sockerstan
72 lägenheter varav 36 för demensvård och 36 för somatisk
vård. Första inflyttning i mars
2019. Drivs av Humana.
Villa Roos Park
63 lägenheter för demensvård.
Första inflyttning i maj 2019.
Drivs av Vardaga.
Villa Vikhem
40 lägenheter varav hälften för
somatisk vård och hälften för
demensvård. Även 20 korttidsboenden. Husdjur är tillåtet. Inflyttning i september 2019.
Drivs av Vardaga.
Magnoliagården
83 lägenheter i centrala Staffanstorp. Drivs av Förenade Care.
Klöverlyckan, Hjärup
11 lägenheter som drivs av Klöverlyckan ekonomisk förening.
Mer info om äldreboende på
Staffanstorps kommuns hemsida.

Trygghetsboende för 75+
Nya trygghetsboenden för
75+ är kommunens nästa
steg för att ta hand om den
äldre delen av befolkningen.
Antalet medborgare över 80 år i
Staffanstorps kommun förväntas
öka kraftigt de närmaste åren.
För att möta behovet har kommunstyrelsen gett omsorgsnämnden i
uppdrag att utveckla ett nytt koncept för trygghetsboende och en
dialog har inletts med intresserade
byggentreprenörer.
- Vi har riktat in oss mot ett
75+-boende i framför allt hyresrättsform med social samvaro och
trygghet och ytor för gemensamma
aktiviteter, säger kommunstyrelsens
ordförande Christian Sonesson (M).
- Många vill bo kvar hemma och
vi vill verkligen att det ska vara
möjligt. Vi vet samtidigt att många
känner sig otrygga eller ofrivilligt
ensamma och det vi vill råda bot på.
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Årets lärare och årets lärarlag utsedda
Varje år delar Staffanstorps
kommun ut pris till årets
lärare och årets lärarlag som
ett sätt att lyfta goda pedagogiska förebilder.
I år blev Hjärupslundsskolan
i Hjärup dubbelt prisad.

Årets lärare
Priset som årets lärare gick till
Hjärupslundsskolans Karin Allén,
vars undervisning präglas av att vara
anpassad till varje enskild elev.

Priset som årets lärare gick till Hjärupslundsskolans Karin Allén.
Foto: Krister Åkesson, Staffanstorps kommun

Årets lärarlag blev arbetslaget C på Hjärupslundsskolan: Anna Sjövall, Annika Hindemith, Christian Fexe, Karin Allén, Malin Hallmén-Christensson,
Jenny Larsson, Annika Danielsson, Maria Sandström, Eva-Charlotte Nilsson, Camilla Olsson, Lillemor Stenkil och Andreas Kanth.
Foto: Krister Åkesson, Staffanstorps kommun

Karin är en rutinerad lärare som
kan sitt hantverk ut i fingerspetsarna.
Undervisningen går aldrig på rutin. Hon har i flera år varit drivande i utvecklingen av sitt ämne på
skolan och för att skapa samverkan mellan skolor inom ämnet.
Hennes starka engagemang i
elevernas utveckling både socialt
och kunskapsmässigt lyfts fram i
prismotiveringen, liksom hennes
förmåga att skapa positiva relationer med elever och vårdnadshavare, vilket gör mentorsskapet till en
av hennes starkaste sidor. Karin
tvekar aldrig att lägga ner det lilla
extra och når mycket goda resultat
med alla elever, de som har svårt
att nå målen likaväl som de som
når allra längst.

Ängslyckans förskola invigd
Fredagen den 13 september var det feststämning i Hjärup.
Barnen bjöd på sång och dans när förskolans egen låt
spelades upp.
Utbildningschef Krister Åkesson
och Åsa Ekstrand (M), ordförande
i utbildningsnämnden, höll tal och
delade ut en gåva, ett äppelträd som
symboliserar både kunskap och
gemenskap, till förskolan och rektor
Linda Delveus.
På Ängslyckans förskola går 201
barn fördelat på tio avdelningar.
Men redan vid årsskiftet växer förskolan med ytterligare två avdelningar.

- Nu kom dagen vi längtat efter.
Verksamheten har fått vara med
i byggprocessen för nutidens och
framtidens förskola. Det här är
en magisk tid i barnens värld, allt
kan hända här. Här får man vara
den man är, och blir den man vill
vara, sa Linda Delveus som i sitt
tal tackade alla barn, medarbetare
och föräldrar som varit med på
resan till den nya förskola.

Utbildningschef Krister Åkesson och Åsa Ekstrand (M), ordförande i utbildningsnämnden, invigde
Ängslyckans nya förskola tillsammans med rektor Linda Delveus. Foto: Andreas Holm

Årets lärarlag
Priset till årets lärarlag går till arbetslaget C på Hjärupslundsskolan
som består av följande lärare: Anna
Sjövall, Annika Hindemith, Christian Fexe, Karin Allén, Malin
Hallmén-Christensson, Jenny
Larsson, Annika Danielsson, Maria
Sandström, Eva-Charlotte Nilsson, Camilla Olsson, Lillemor
Stenkil och Andreas Kanth.
I prismotiveringen anges bland annat att detta är ett arbetslag som tar

vara på varandras styrkor och gör
varandra lite bättre med resultatet
att varje enskild elev når sitt max.
Kännetecknande för arbetslaget
är att det alltid finns en analys och
en systematik och att de tillsammans tar fram arbetsmodeller som
följs tills resultaten nåtts. Det kan
handla om språkbruk i enskild klass,
konflikter mellan elever, eller att få
elever att nå kunskapsmål.

Meritvärde i topp för årets nior
Eleverna i årskurs 9 i Staffanstorps kommunala skolor lämnade sin grundskoletid i våras med det högsta meritvärdet
som uppmätts i Staffanstorps kommun på tio år, 246 poäng
i genomsnittligt meritvärde.
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- Det är jättefina resultat. Vårt mål
är att ge våra elever så goda förutsättningar att de kan nå sina drömmars mål och det fortsätter vi att
arbeta för att, kommenterar utbildningsnämndens ordförande Åsa
Ekstrand (M) resultaten.
- Vi ser att stabila elevgrupper och
kontinuitet i undervisningen har
stor effekt för elevprestationerna.
Det höga meritvärdet resulterade
i att 91 procent av avgångseleverna
lyckades bli behöriga till gymnasiet.
- Pojkar presterar dock lägre än
flickor när det rör betygsresultat,
konstaterar utbildningschef Krister
Åkesson.
Flickors genomsnittliga meritvärde
2019 för årskurs 9 ligger på 261
poäng, medan pojkars genomsnittliga meritvärde är 232 poäng.
- Att det skiljer sig åt så markant är
inte unikt för Staffanstorp, liknande
avvikelser ser vi för Sverige
i stort, säger Krister Åkesson.

Gymnasiebehörighet

2015

2016

2017

2018

2019

Nationell forskning bedrivs på området och nyligen har nya rön publicerats om hur dessa resultat kan
förändras. Detta ska utbildningsförvaltningen studera och omsätta
i verksamheten under läsåret.
- Att arbeta för att höja pojkars
skolprestationer så att det blir mer
jämlika förutsättningar för framtida
karriärval mellan pojkar och flickor
blir ett prioriterat utvecklingsområde för oss i Staffanstorp.
Gymnasiebehörigheten i Staffanstorps kommun ligger också i linje
med de förväntningar som finns på
eleverna utifrån förutsättningarna i
kommunen i förhållande till mätmetoden Salsa - som beräknar elevers
förväntade resultat i skolan i förhållande till föräldrars utbildningsnivå
och andra bakgrundsfaktorer som
enligt forskning visat sig avgörande
för hur väl elever presterar i skolan.
Även detta resultat ligger högt i
jämförelse med tidigare läsår.

staffanstorp.se

Många ville prata om översiktsplanerna
torp och Lund och planerna har
också väckt stort medialt intresse
och debatt

Bygger på samarbete
med Lund

Samrådsmötena kring Staffanstorps kommuns framtidsplaner
lockade många besökare. Särskilt den fördjupade översiktsplanen för Flackarp och Höjebro mölla har skapat en livlig
debatt på båda sidor om Höje å.
I den nya översiktsplanen Livsoas
2039, där Staffanstorps kommun
tittar 20 år framåt i tiden, föreslås
hur behovet av bostäder och arbetsplatser ska kunna tillgodoses och
fördelas i hela kommunen under
kommande två decennier.
Planerna har presenterats vid tre
möten i höst i Staffanstorp, Hjärup
och Nordanå.
Samrådsmötens uppgift är att skapa
dialog med medborgarna
- Den nya översiktsplanen innehåller planering för en befolkningsökning i Staffanstorps kommun på
i genomsnitt två procent per år,
vilket skulle betyda att vi är 39 000
invånare 2039. Detta ska ske främst
genom utbyggnad och förtätning
inom befintliga tätorter med fler
bostäder i till exempel Sockerstan,
Vikhem och Bråhög, säger stadsarkitekt Thomas Lexén och plan- och
exploateringschef Sofia Tjernström.
- Vi har inte gjort ett helt omtag,
utan utgått från den förra översiktsplanen. Vi arbetar fortfarande med
identitetsbärarna ”livsoas, stadsliv,
inspiration, hemkänsla och tids-

- Vid framarbetandet av förslaget till
fördjupad översiktsplan har vi haft
ett bra samarbete med Lunds kommun i våra samverkansfrågor.
- Planen är att skapa gröna områden
som möter upp mot varandra på
båda sidor och förslaget bygger på
tre huvudidéer: Ett grönt ramverk
och urbana byar som skapar det
nära täta samhället. Bebyggelsen
är tänkt att bli relativt låg, en till
fyra våningar, blandat och varierat,
en förhållandevis tät bebyggelse
inramad av det gröna ramverket,
små ministäder med stor hänsyn till
å-rummet och en fredad naturupplevelse längs åkanten, säger Thomas
Lexén och Sofia Tjernström

kvalitet”. Nu samlar vi dessa under
parasollet Livsoas som blir en övergripande identitetsbärare.

Urbana gröna byar i Flackarp

Varit helt överens

Översiktsplanen är ett viktigt
styrmedel över kommuns framtida
bebyggelse.
En fördjupad översiktsplan berör
däremot bara ett begränsat geografiskt område eller ett visst ämnesområde, och kan därför vara något
mer detaljerad.
Samtidigt med samrådet för den
nya översiktsplanen har förslag på
en fördjupad översiktsplan över
Flackarp och Höjebro mölla visats
för medborgarna.
Förslaget är ett första utkast och
diskussionsunderlag för att få in
värdefulla synpunkter och tankar
från kommunmedborgare, grannkommuner och andra berörda, som
sedan kan ligga till grund för utvärdering och vidareutveckling efter
samrådstiden. Samrådsmötet, som
hölls på plats vid Flackarps mölla,
lockade många från både Staffans-

- Politiker och tjänstemän från
Lund och Staffanstorp har under
åren 2017 – 2018 arbetat fram en
gemensam målbild till grund för
den tänkta utvecklingen av Höje
Å-området som inom kort blir
stationsnära.
- Men det är också viktigt att tänka
på att många politiker som deltog i
processen och tog fram den gemensamma målbilden inte är kvar idag.
Det har varit ett val emellan, konstaterar Thomas Lexén och Sofia
Tjernström.

7

Så vill
Staffanstorps
kommun växa
Allt fler människor vill bo i
Staffanstorps kommun.
Den nya översiktsplanen Framtidens kommun Livsoas 2039 beräknar att det kan bo upp emot 39 000
personer i vår kommun om tjugo år,
alltså 15 000 fler än idag.
Detta kräver fler bostäder och en
utbyggd infrastruktur som möjliggörs genom att tätorterna omvandlas.
Hjärup och Staffanstorp utvecklas
genom förtätning, omvandling och
viss utbyggnad. I ett starkt växande
Hjärup bryggar Stationsbron samman östra och västra delarna.
I Staffanstorp förtätas de centrala
delarna och viss utbyggnad sker.
Nordanå och Kyrkheddinge fortsätter att växa och vid Höje å planerar
Lund och Staffanstorp i samråd
nya bostäder och småskalig service
nära den nya pågatågsstationen vid
Klostergården.
Det ökande kommunikationsbehovet löses genom pågatåget i tätare
trafik mellan Lund, Hjärup och
Malmö samt superbussar på sträckan Malmö-Nordanå-StaffanstorpKyrkheddinge-Dalby huvudsakligen
på den gamla banvallen via tre
stationer i Staffanstorp. Motsvarande spårbuss föreslås också i en
ny sträckning mellan Staffanstorp
och Lund.
På landsbygden kopplar vandringsoch cykelleder samman grönområden, vatten, mossar, natur- och
kulturområden så att människor
enkelt kan röra sig till fots, på cykel
och till häst och njuta av naturen
och landskapet.
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Evenemang –
ett axplock
Staffanstorps Konsthall
staffanstorp.se/konsthall och facebook/instagram
@kulturstaffanstorp

Street Art
Vernissage 19/10 kl 13-16
i konstnärernas närvaro
En färgsprakande vernissage med livemålning i gatukonstens tecken. Emma
Jakobsson (Edmalito), Elina Metso, Jonne
Persson (JP333) samt Isak Burström är
verksamma gatukonstnärer med olika stilar.
En inkluderande upplevelse som visar ungdomar att de kan vara med och förändra
det offentliga rummet och sina omgivningar.
En laglig vägg finns för att prova på gatukonst. Ingår i Bästa Biennalen, regionalt
konstprojekt för barn och unga i Skåne.
Fri entré. Pågår till 16 november

Areej Almansory

30/11 2019 – 18/1 2020
Kommande utställning är en separatutställning av Areej Almansory. Almansory
är född 1977 i Irak och är bl.a. utbildad
vid konsthögskolan i Bagdad. Nu bor och
verkar hon i Helsingborg. Välkomna till
vernissage den 30/11 kl 13-16.
Utställningen pågår till 18/1 2020.

Fler evenemang och aktiviteter finner du på staffanstorp.se/kalender
Staffanstorps
Teaterförening 40 år!

Staffanstorps bibliotek

För de yngre:

Foto: Cirkus Saga

Kl. 13.30 Cirkus Saga ”Kom hit”
En finurlig och rolig nycirkusföreställning.
Kl. 14.20 Cirkusskola, saft och popcorn.
Kl. 15.00 Dinos orkester spelar och
sjunger, därefter blir det godisregn
30:- per person, barn under 4 år går gratis
i föräldrars sällskap.
15.45- 17.00 Paus
För den vuxnare publiken
Kl. 17,00 Tårtkalas till musik av Staffanstorps Musikskolas elever

Foto: Greger Hohenberg

Hjärups bibliotek
Författarkväll med
Bengt Liljegren:
Paradoxen John F Kennedy

Torsdag 10 oktober kl. 19.15
Hjärups bibliotek
Entré: 70 kr. Tel.bokning: 046-251594
Bokade biljetter hämtas senast en vecka
före föreläsningen.
Historikern Bengt Liljegren från Lund som
haft stora framgångar med sina biografier
om Karl XII, Alexander den store, Adolf
Hitler, Pink Floyd och Winston Churchill.
Senast John F. Kennedy. Liljegren visar
fotografier och filmklipp och berättar om
John F. Kennedys fascinerande levnadsöde
– bortom myterna och dimridåerna.
Arr. Biblioteken i Staffanstorps kommun
och Hjärups Byalag

Författarkväll med
Helena von Zweigbergk

Torsdag 24 oktober kl. 19.15
Hjärups bibliotek
Entré: 70 kr | Tel.bokning 046-251594
Bokade biljetter hämtas senast en vecka
innan föredraget.
Helena von Zweigbergks senaste roman
är Totalskada. Hon är också aktuell med
boken Grejen med saker, i samarbete med
konstnären Cilla Ramnek och fotografen
Pia Ulin. Författaren ska prata om sina
böcker och sitt författarskap.
Arr. Biblioteken i Staffanstorps kommun
och Hjärups Byalag

Spotlight –
Nordisk Panorama på turné!

Jubileumsföreställnig

Söndagen den 27 oktober
Medborgarhuset, Blekingevägen 1,
Staffanstorp
Staffanstorps Teaterförening fyller 40 år
och det firas med en hejdundrande
Jubileumsföreställning för alla åldrar.

Kl. 18.00 Viktoria Tolstoy, internationellt
hyllad jazzmusiker, med sig har hon den
fenomenale gitarristen Krister Jonsson.
Foto: Henrik Nordell

Barnteater: Hjältinnan av Basra
Lördag 9 november kl. 10.30
Staffanstorps bibliotek
Entré: 25 kr för barn och vuxna | Biljettsläpp: 26/10 på Staffanstorps bibliotek
Tel.bokning: 046-251265 | Speltid: ca 40
min | Ålder: 5-8 år
Om mod. Om gränslös kärlek till böcker
och litteratur. Om en hjältinna. Historien
handlar om Alia som är bibliotekarie i
Basra, Irak. Alia älskar sitt bibliotek och
böckerna är dyrbarare för henne än berg
av guld. Men så kommer soldaterna. Alia
förstår att om inget görs kommer alla
böckerna att förstöras! Föreställningen med
Teater JaLaDa om den hjältemodiga bibliotekarien är baserad på verkliga händelser då
Alia räddade en stor del av Basras centralbiblioteks viktiga samling och har en visuell
scendesign utöver det vanliga. Svenska
blandas med engelska och arabiska.
Arr: Biblioteken i Staffanstorps kommun och
Staffanstorps teaterförening

Konserter

Arr: Staffanstorps Teaterförening

6/11 kl 19.00
Salong Vallby,
Medborgarhuset Staffanstorp
Filmpaket med regissörssamtal.
Filmprogrammet består av en kortfilm och
en dokumentärfilm, noga utvalda efter att
ha utmärkt sig på filmfestivalen Nordisk
Panorama förra året.
Vi får se Skoldiskot (6 min) regi Christian
Zetterberg: ” Är det okej att tycka om vem
man vill.” Med stor igenkänning skildras
osäkerheten och pirret i magen inför det
första steget.
Samt dokumentären Leva. Älska (58 min)
regi Mette Aakerholm Gardell en film om
Regnbågen i Stockholm – världens första
seniorboende för homosexuella. ”När de
flyttar till ett nytt hem öppnas en gemenskap och nya rum i dubbel bemärkelse.
En film om att ha levt ett helt liv med
drömmar och begär under förtryck.” Både
filmernas regissörer är på plats för samtal
efter filmvisningen. Turnén produceras
av Film Festival Nord AB och genomförs
med stöd av Region Skåne.
Fri entré!
Arr: Kultur Staffanstorp

Foto: Johan Bergstrand

Filuren i Naturen –
en rimsageshow

20/11 Kl. 18.30
Salong Vallby,
Medborgarhuset Staffanstorp
Varmt Välkomna till Filuren i Naturen,
konserten som är en resa runt i världens
natur med Filuren där både nya och gamla
sånger får plats. Ett samarbetsprojekt med
förskoleklasser från Staffanstorps Montessori och Kyrkheddinge skola där barnen
varit delaktiga både i text- och rörelseutformning. Lärarna från Staffanstorps
Musikskola kompar! Fri entré!
Arr: Staffanstorps Musikskola

Lena Jonsson Trio Folkmusik i världsklass!

Kl. 20.00 Henrik Widegren känd från bla.
”Fråga Lund”
Kl. 21,15 Ulf ”Masken” Andersson ”Musik
ska byggas utav glädje”
Tillsammans med fyra skickliga musikaliska
compadres blir det en blandning av allt
från svängig old school rock´n´roll till soul,
country och blues
Förutom Ulf ”Masken” sång och ukulele,
Fredrik ”Figge” Savbrant gitarr, keyboard,
ukulele och körsång, Per ”Padde” Almlund,
bas, körsång, Steve Grahn, gitarr, körsång,
Mattias Samuelsson, trummor.
Biljettpris på kvällen från kl. 17.00:
Medlem: 150 kr, scenpass: 200 kr,
ej medlem: 250 kr

Filmkväll

Torsdag 28 november kl 19.00
Staffanstorps konsthall
En konsert som balanserar mellan det virtuosa och det lekfullt musikaliska. En konsert fylld av humor och innerlig spelglädje.
Musikerna rör sig elegant mellan olika
musikstilar och bjuder på en upplevelse
fylld av humor, inlevelse och briljans. Lena
Jonsson är en veteran i folkmusik-Sverige,
trots sin unga ålder, och en eftertraktad
fiolspelare i många olika sammanhang.
På scen: Lena Jonsson – fiol, Kristoffer
Sundström – bas & Erik Ronström – gitarr.
Konsthallens vänner säljer cider och vin
med litet tilltugg.
Entré: 150 kr, pensionär 130 kr, student
100 kr, barn/unga tom 16 år i sällskap av
vuxen 50 kr
Biljetter: Finns att köpa via Kulturcentralen
www.kulturcentralen.nu och i Konsthallens
foajé.
Arr: Kultur Staffanstorp i samarbete med Mix Musik
& Konsthallens vänner

Höstlov 2019
Kultur & fritids höstlovsprogram för Staffanstorps kommun.
Fredag 25/10
Aktiviteter i Bråhögshallen för åk 6-18 år
kl 18 – 23
Lördag 26/10
Öppet Skåningen kl 17 – 23 åk 6-18 år
Måndag 28/10 - tisdag 29/10
LAN i Hjärupslundsskolans matsal
åk 6-18 år kl 12 – 09
Onsdag 30/10
Disco för åk 4-6 på Skåningen kl 18 – 21
Torsdag 31/10
Årets stora SPÖKRUNDA (i år på
Skåningen), öppet för ALLA!
Fredag 1/11
Öppet Skåningen för åk 6-18 år kl 18 – 21
Mer info: Facebook, Twitter och Instagram
med sökord Ung i Staffanstorp.
Webben: staffanstorp.se/ungistaffanstorp
Bibliotekens höstlovsprogram:
Instagram: @staffanbib, @hjarups.bibliotek. Facebook: @bibliotekenistaffanstorp,
@hjarupsbibliotek.
Webben: bibliotek.staffanstorp.se

