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Fyrspåret håller tidsplanen. Fundamenten till stationsbron i Hjärup är gjutna
5
och de tillfälliga spåren snart på plats.
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Lådbilsfinal på Torget

Planerar för framtiden

Elva spännande förslag

På fredagen under sportlovet är det åter
dags för en rafflande final i Lådbilsrallyt!
7

Navid Frids uppdrag är att blicka in
i framtiden för Staffanstorps kommun.
4

Många kreativa spännande förslag till
utvecklingen av Sockerstan lämnades in.
3
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Christian
Sonesson

Med hopp om en bättre framtid

Kommunstyrelsens
ordförande (M)

Staffanstorps kommun står upp
för tryggheten. Människor har rätt
att känna sig trygga, såväl i sina
hem som på gator och torg. Den
som är otrygg har fått sin frihet
berövad. Väl medvetna att vi som
kommun inte har alla nödvändiga
verktyg att tillgå så är det trots allt
vår plikt att identifiera problem
och bidra med praktiska lösningar
där vi så kan.
Därför tog jag initiativ till ett
särskilt trygghetsdirektiv för att
ytterligare stärka tryggheten i
kommunen. Direktivet innebär
bland annat att arbeta in trygghetsfrågorna i kommande förslag
till översiktsplan, arbeta fram en
belysningsplan samt att identifiera
offentliga platser som av allmänheten upplevs som mindre trygga
samt att lämna förslag på fysiska
åtgärder som skulle kunna bidra
till en ökad trygghet.
Direktivet innebär också att utreda och lämna förslag till planering för nya bostadsområden
där säkerhet för de boende är
väl integrerat redan i planeringsstadiet. Det vill säga så kallade
”gated communities”. Det handlar
såklart inte om att sätta stängsel
kring stora befintliga bostadsområden eller att bygga murar mot
grannkommunerna. Men att i planeringen av nya bostadsområden
ha med ett säkerhetstänkande från
början är självklart för mig. På
många företag och myndigheter är
idag säkerheten betydligt större än
i bostadsområden. Man blir helt
enkelt inte insläppt om man inte
har ett ärende där. Varför ska säkerheten vara mindre genomtänkt
i bostadsområden?

Det hoppas för fullt på skolorna i Staffanstorps kommun.
500 minuter eller 8,5 timmar. Så mycket kommer varje elev
att hoppa hopprep under vårterminen. Målet är att få piggare
och friskare barn.
- Jag brukar lägga in någon liten
fysisk aktivitet under mina lektioner, allt från lek till dans. Det är
mer sprall i benen hos barnen idag
och när de får röra på sig ökar både
fokus och glädjen. Så jag tänkte,
varför inte engagera alla barn och
lärare i åk F-6 i kommunen, säger
Linda Lundqvist, musiklärare på
Anneroskolan och initiativtagare till
projektet.
Totalt kommer omkring 3000 barn
och vuxna att hoppa fem minuter
varje dag på skolor i Staffanstorp
och Hjärup.
- Det kommer att ske på valfri tid
under skoldagen och varje gång

är tanken att man ska göra olika
saker, exempelvis hoppa baklänges,
utmana en lärare eller kanske blanda
in lite matematik, räkning, i övningen. Det är väldigt konkret – alla
kan vara med på sina villkor, säger
Linda.
Hon tycker att vuxna har ett gemensamt ansvar för barnens hälsa.
Tack vare bidrag från Sparbanksstiftelsen Färs & Frostas ”Positiva
skolprojekt”, som fokuserar på
aktiviteter som främjar en positiv
livsstil, kunde hopprep köpas in till
samtliga av kommunens skolor.
- Barn sitter oftast alldeles för stilla.
Med detta projekt hoppas jag vi

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!

kan skapa en samhörighet mellan
alla barn, att alla hoppar hopprep,
samtidigt som det främjar hälsan
och ger bättre koncentration och
skolresultat, säger Linda Lundqvist.
Projektet drog igång i januari på
Torget i Staffanstorp. Med och
hoppade var bland annat biträdande
utbildningschef Anna Edvik, utbildningschef Krister Åkesson och
utbildningsnämndens ordförande
Åsa Ekstrand (M).
I maj väntar, vad Linda Lundqvist
kallar det, hoppets timme, där eleverna ska utmana lokala idrottsföreningar i uthållighet.
- Vi utmanar idrottsföreningarna på
Staffansvallen och Uppåkravallen.
Då får vi se om 500 minuters hoppning per barn gett resultat. Och
vem vet, kanske någon politiker
vågar anta utmaningen också?
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Elva spännande förslag om Sockerstan
Åtta svenska exploatörer med
arkitektfirmor nappade på
förfrågan om framtidsidéer
för Sockerstan.
- Vi har fått in elva spännande kreativa förslag, säger
plansamordnare Sofia
Tjernström på Staffanstorps
kommun. Det blir jätteroligt
att jobba vidare med detta.
Förfrågan avsåg tre olika delområden av Sockerbruksområdet: Västra
och östra delarna av den gamla fabriken samt ett nytt bostadskvarter
vid Sockerallén norr om fabriken.
- De nyinkomna förslagen består
av många kreativa tankar kring
bevarandet av hela eller delar av de
gamla byggnaderna samt olika typer
av bostäder i både gamla och nya
byggnader i anslutning till fabriken,
berättar Sofia Tjernström.
Fem av förslagen kombinerar nytt
och gammalt och innehåller även
idéer kring olika framtida verksamIllustration: Kjellgren kaminsky

heter i de gamla lokalerna; bryggeri,
inkubatorverksamhet, padelhall, gym,
kontor eller bokaler som är verksamhetslokaler kombinerade med bostad.
Vilka verksamheter som slutligen
flyttar in i Sockerstan avgörs senare.

Bjuds in
Sex förslag avser nya flerbostadshus
och stadsradhus i det nya kvarteret
norr om fabriken.
- Nu ska vi först gå igenom förslagen
internt. Vi har redan börjat bjuda
in alla exploatörer och arkitekter
att komma hit och berätta om sina
idéer. Därefter förankras de utvalda
förslagen hos politikerna, vilket sker i
mitten av februari.
- Vissa har gjort fina renderingar av
hur det kan komma att se ut, medan
andra har gjort andra typer av skisser.
De flesta exploatörer och arkitektfirmor som deltagit kommer från
närområdet, men här finns även
förslagsställare från Stockholm.
- Det är roligt att vi kunnat attra-

3

Sammanträden

herat så stort och brett, säger Sofia
Tjernström.

Januari - mars 2020

Elva förslag

Nedanstående dagar sammanträder politikerna i Staffanstorps
kommun.

Totalt elva förslag för de tre
aktuella delområdena av Sockerstan har lämnats in från följande
konstellationer av exploatörer och
arkitektbyråer.
Västra delen av Fabriken: 3HUS
och Kjellgren Kaminsky, Klosterängens fastighetsutveckling och
Krook & Tjäder samt Urban Properties och Arrhov Frick
Östra delen av Fabriken: Leny
fastighets AB och Kanozi arkitekter och 3HUS och Kjellgren
Kaminsky
Bostadskvarteret: C4 hus AB,
Leny fastighets AB och Kanozi
arkitekter, 3HUS och Kjellgren
Kaminsky, Svartesjö fastighets AB
och L arkitekter, Riksbyggen och
Liljewall samt Stena fastigheter
& Radar arkitektur

Kommunfullmäktige
4 mars 16.00
Kommunfullmäktige är öppet för
allmänheten. På staffanstorp.se
kan du följa sammanträdet direkt
eller när det passar dig
Kommunstyrelsen
18 mars 18.00
Stadsbyggnadsnämnden
26 februari 18.00
25 mars 18.00
Valnämnden
3 mars 18.00
Utbildningsnämnden
11 februari 18.00
11 mars 18.00
Omsorgsnämnden
26 februari 18.00
Arbetsmarknadsnämnden
10 mars 18.00
Beredningen för kultur- och
fritids- och demokratifrågor
3 mars 17.00
Beredningen för miljö- och
naturfrågor
24 februari 17.00
Beredningen för renhållning/
VA-, infrastruktur och trafikfrågor
2 mars 16.30
Gemensam samarbetsnämnd 2
(Geoinfo)
13 februari 13.30
Kommunala handikapprådet
12 februari 13.00
Kommunala seniorrådet
19 mars 10.00

Illustration: Stena fastigheter

Illustration: Krook och Tjäder och Klosterängen fastighetsutveckling västra
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En ”spindel” i det kommunala framtidsnätet
- Mitt jobb är att tänka framtid. Det är den allra viktigaste
delen av jobbet. Det är spännande, jag gillar utmaningar
och ett omväxlande arbete.
Lokalcontroller och bostadskoordinator Navid Frid vid Staffanstorps
kommun har en viktig roll i den
strategiska kommunala framtidsplaneringen.
Hans uppdrag är att se in i framtiden.
Ett av hans uppdrag är att beräkna
hur många kommunala verksamhetslokaler och ytor Staffanstorps
kommun behöver om kanske fem
eller tio år.
- Tidigare har respektive förvaltning
fått planera sina framtida lokalbehov själva. Nu ska jag se till så att
allt samlas på ett och samma ställe
och regelbundet presentera för
kommunledningen vilka behov som
kommer att uppstå för våra förvaltningar.

Antal skolbarn om fem år?
Det största behovet av strategisk
framtidsplanering står utbildningsförvaltningen för, med skolor,
förskolor och övriga pedagogiska
verksamheter.
- Staffanstorp är en väldigt framgångsrik kommun som utvecklas på
så många olika spännande sätt. Det
sker en stor inflyttning, vilket i sig
är ett kvitto på våra förutsättningar.
Framför allt är det många barnfamiljer som vill bosätta sig här, fler
än unga och pensionärer.

Namn: Navid Frid
Ålder: 36 år
Yrke: Lokalcontroller och
bostadskoordinator vid
Staffanstorps kommun
Bor: Malmö men flyttar
till Vikhem sommaren
2020
Familj: Hustru och en
son, 10 månader
Född: Teheran, kom till
Sverige för tio år sedan
Utbildning: Examen
i arbetsledning för infrastruktur och anläggning
vid Teknikhögskolan,
Västerås
Navid Frid, lokalcontroller och bostadskoordinator, arbetar med framtiden på Staffanstorps kommun.

- Vi tar just nu fram en tioårsplan,
en översiktsplan. Vi behöver studera behoven varje år för det kommunala lokalbehovet, hur ser det ut
om ett år eller om fem år.
- Det är viktigt att redan idag ha en
prognos för hur många förskolebarn, första-, andra- eller till exempel femteklassare som behöver gå
i skolan i Staffanstorps kommun
om fem eller tio år. Behövs det nya
eller utbyggda skolor? Var kommer
de att behövas? Vår kommun måste
planera rätt inför framtiden, säger
Navid Frid.
- Detta måste samtidigt ske parallellt i samverkan med Stadsbyggnadskontorets planering av all ny

bebyggelse, nya bostäder och nya
företagsområden. Det är mycket
som ska synkroniseras.

Bostadskoordinator
Navid rekryterades 2018 från
MKB:s tekniska förvaltning i Malmö. Hans första jobb för Staffanstorps kommun var som bostadskoordinator.
- Bostadsdelen är fortfarande halva
min tjänst, säger han. Mitt uppdrag
här är att jobba med bostadsförsörjningsplaner för hela kommunen,
för de målgrupper som är i behov
av bostäder av olika anledningar,
jourbostäder, tillfälligt akutboende
och boende för nyanlända.

- Det jag gör specifikt inom det uppdraget är att rekrytera och förvalta bostäder
åt kommunen för dessa målgrupper.
Samtidigt sitter jag med bostadsplaneringen inför framtiden baserat på den
nuvarande situationen och på det framtida behovet.
Navid har sin arbetsplats på Stadsbyggnadskontoret men sorterar direkt under
kommundirektören.
- Det är ett spännande jobb med stora
utvecklingsmöjligheter i de tjänster jag
har. Även jag själv har utvecklats väldigt
mycket sedan jag kom hit genom de
personer jag träffar, arbetar med och
genom den kreativa kommunala miljö
jag får jobba i här, berättar han.

Biblioteket ökar tillgängligheten
En ny stor satsning för att stärka bibliotekets tillgänglighet
och nå fler användare genomförs just nu på biblioteken i
Staffanstorp och Hjärup.
Utvecklingen sker i tre steg och
finansieras med 800 000 kr från
Kulturrådets nationella satsning för
stöd till biblioteksverksamheter
i hela landet.
- Detta blir ett nytt lyft för biblioteket, säger bibliotekschef AnnaKarin Rennemark.
- Vi har i stort utgått från önskemål
och synpunkter från våra användare när vi har planerat insatserna.
Bland annat har vi satt upp nya
lägre trappräcken för barn som gör
trappan upp till barnavdelningen
säkrare, ett önskemål vi haft sedan
inflyttningen.
- Vi har inrett ett nytt studierum
och det ska bli en verkstadsdel

i bibliotekets barnavdelning. Vi har
även köpt in ett antal nya bokhyllor
som gett oss möjlighet att bättre exponera vårt bestånd på nedre plan.
- Vi ska göra webben mer tillgänglig
och responsiv genom att anpassa
webbsidan efter olika format som
telefon, ipad och datorer för att
hänga med i utvecklingen. Den
digitala satsningen riktar sig till alla
åldrar men vi tror att den främst ska
ge oss nya yngre användare.
Det var i somras Kulturrådet beviljade Staffanstorps bibliotek ett stort
bidrag för att förbättra tillgängligheten fysiskt, kognitivt och på webben. Insatserna riktar sig till samtliga användargrupper, med särskilt

- Med den nya satsningen ökar vi tillgängligheten ytterligare och kan därmed nå nya grupper av användare och
fler ungdomar, säger bibliotekschef Anna-Karin Rennemark på Staffanstorps och Hjärups bibliotek.

fokus på personer med funktionsvariationer eller med svenska som
andraspråk.
- Utöver att ytterligare tillgänglighetsanpassa biblioteket i Rådhuset
kan vi nu stärka vårt totala bestånd
av böcker på mångspråk för olika

modersmål i våra båda bibliotek, säger
Anna-Karin Rennemark.
-Vi har också sett behov av fler avskilda
platser för läsning, studier och samtal.
Vi ser fram emot att med de nya medel
vi fått kunna skapa en ännu mer inbjudande och inspirerande biblioteksmiljö.

staffanstorp.se
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Brofundamenten på plats i Hjärup
Nytt tågstopp 2022

Trafikverkets gigantiska fyrspårsutbyggnad rullar på genom
Hjärup i högt tempo. Betongfundamenten till stationsbron över
järnvägsspåren och stödmuren
mot Banvallsvägen är färdiggjutna och just nu gjuts stödmuren
på den västra sidan av spåren.
En 27 meter bred och 48 meter lång
stationsbro ska binda samman Hjärups
östra och västra delar.
På bron ska det skapas plats för både
biltrafik, gående, cyklister och cykelparkeringar, nedgångar till plattformar,
informationstavlor och biljettautomater.
Just nu gjuts fundamenten. Resterande
delar av bron byggs klart i oktober.
- Vi börjar närma oss slutet på den
första delen av projektet och förbereder
oss nu för att flytta över tågtrafiken till
de två tillfälliga spåren, säger Anders
Söreklint, projektchef för konsortiet
NCC och OHL och Trafikverkets projektkoordinator Petter Holmqvist.

Fundamenten till stationsbron i Hjärup och stödmuren mot Banvallsvägen står nu färdiggjutna på plats.
Här den ansvarige projektchefen hos fyrspårsbygets entreprenör, Joint Venture NCC/OHL Anders
Söreklint tillsammans med Trafikverkets projektkoordinator Petter Holmqvist.

Tillfälliga spår
I augusti ska 5,5 kilometer tillfälliga spår ligga färdiga att tas i bruk
från Åkarp och förbi Hjärup, nästan
fram till väg 108. På denna sträckning ska järnvägen sänkas ned,
sex meter i Åkarp och fyra meter
genom Hjärup.
- Vi är inne i den fas då vi bygger
signalsystem och kontaktledningar
på ett säkert sätt för de tillfälliga
spåren. Det är inga provisorium
utan vi bygger med full säkerhetsstandard för den hastighet spåren är
projekterade för, 100 km/tim.
Omläggningen till tillfälliga spår är
ett stort projekt i sig.
- Det är inte fyra spår, utan faktiskt sex spår vi bygger, konstaterar
projektchef Anders Söreklint. Detta
är pulsådern ända till kontinenten.
Totalt går 450 tåg per dygn här. Passagerarmässigt passerar här 55 000
till 60 000 personer varje dygn.

- Trafikföretagen är specialister på
att skaffa fram ersättningstrafik,
säger Anders Söreklint.
Den enda tågtrafik som fortsätter
att gå men läggs om till Lommabanan under tågstoppet är vissa
godståg.
- Vi måste prioritera godstrafiken,
den går inte att lägga om till bussar,
konstaterar projektchefen.

Tillfälliga station
En tillfällig station i Hjärup som ska
användas i två år färdigställs en bit
söderut mot Lommavägen i Hjärup.
- Den får alla funktioner och uppfyller alla krav på en fullt utrustad
station; informationstavlor, handkappanpassad, men med litet enklare standard, inklusive en tillfällig
rörbro under järnvägen så att man
kan nå spåren på båda sidorna.

- När vi i augusti lägger om till de
tillfälliga spåren har vi två år på oss
att göra huvuddelen av all schakt
och alla betongkonstruktioner och
bygga fyra spår med all teknik. Det
blir ett extremt intensivt arbete.
Tidsplanen måste hållas. Ett tågstopp på sex dagar måste beställas
två år i förväg.
- I augusti 2022 är huvudanläggningen färdig, då ska allt vara klart,
då stoppar vi åter trafiken en dryg
vecka, flyttar över till de nya spåren
och öppnar den nya stationen.

70 000 ton betong
Hjärupsborna har säkert noterat
en omfattande lastbilstrafik till och
från fyrspårsutbyggnaden.
Totalt ska drygt en miljon kubikmeter jordmassor fraktas bort och
70 000 kubikmeter betong fraktas in
till gjutningsarbetena längs sträckningen Arlöv – Flackarp.
- Varje lastbil tar sju ton betong,
så för att frakta 70 000 kubikmeter
betong behövs det 10 000 lastbilar,
konstaterar Anders Söreklint och
Petter Holmqvist.
- De bortfraktade jordmassorna ska
användas på olika sätt i närområdet,
en del körs till Malmö hamn och en
del till bullervallar eller byggprojekt
där sänkor i naturen behöver planas
ut, jorden skiftas eller marknivån
höjas.
Illustrationer: Trafikverket Sweco

Tågstopp 22-28 augusti
Den 22-28 augusti sker omläggningen till de tillfälliga spåren. Då
stängs all tågrafik av i fem dagar
och alla passagerare mellan Lund
och Malmö omdirigeras till bussar.

Lilla allmänbildningspriset
till Hjärups skola
Utbildningsnämnden delar varje år ut
lilla allmänbildningspriset som går till
den årskurs 5-klass i kommunen som
har bäst resultat i Vi i femman-uttagningarna. Priset och en check på 10 000
kronor gick i år till femmorna på
Hjärups skola. Pengarna ska användas
till aktivitet med inslag av allmänbildande karaktär.

Utbildningsnämndens ordförande Åsa Ekstrand (M)
och lärarna Anna Danielsson och Helene Mars tillsammans med några av Hjärups skolas duktiga elever.

Ändrade hastighetsgränser
Under januari har Staffanstorps
kommun genomfört hastighetsändringar. Generellt blir det väldigt
få höjningar av hastigheterna på
gatunätet. De omkringliggande vägarna som tidigare skyltats med 70
km blir istället skyltat med 60 och
våra 50-gator blir 40-gator. Samtliga
30-gator behåller sina hastigheter. Hastighetsändringarna är ett led
i att öka trafiksäkerheten och tryggheten. Kommunen tar gärna emot
synpunkter om felskyltningar och
åtgärdar därefter. Läs mer på www.
staffanstorp.se (sök: Kommunen ser
över sina hastighetsgränser).
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Ny renhållningsentreprenör

Ardiana – vår nya stadsbyggnadschef

Staffanstorps kommun tackar
Suez som hittills skött renhållningen i kommunen och hälsar
samtidigt Ohlssons välkomna
som ny entreprenör.
Ännu en faktura kommer att
sändas ut till kunderna från Suez.
Därefter kommer de från Ohlssons. Nytt för entreprenaden är
att fakturor i fortsättningen sänds
ut kvartalsvis.
Alla hushåll har fått ett utskick
med information om tömningsdagar. Trädgårdsavfallet hämtas som
vanligt mellan vecka 11 och 48.
Ohlssons börjar utbytet av kärl
under tredje kvartalet 2020. Mer
information om detta under året.

Ny återvinningsstation
i Hjärup
I december 2020 levererades en
ny återvinningsstation till Hjärup.
Den är placerad vid Hökplanen där även trädgårdsavfall ska
lämnas senare i vår. Samtidigt ska
stationen vid Klockaregårdsvägen
försvinna.

Hårdplastcontainer
på återvinningscentral
Från och med årsskiftet kan hårdplats återvinnas på Staffanstorps
återvinningscentral. Detta sker
i en separat container. Den plast
som ska sorteras i containern är
avfall som endast består av hårdplast och inte förpackningar.
Exempel på sådant som lämnas
i den nya containern: Plastmöbler,
leksaker helt i plast, plastlådor och
blomkrukor av plast.
Exempel på sådant som inte ska
läggas i containern: Kylboxar,
resväskor, övrigt annat blandat
material. Detta läggs även i fortsättningen i ”brännbar rest” eller
i loppisbodarna.

Körkortsregistrering
vid återvinningscentral
Från december 2019 måste alla
besökare identifiera sig med
körkort eller kundkort för att få
komma in på Sysavs återvinningscentraler. Detta för att öka tryggheten för personalen på plats.
Den som saknar körkort kan
ansöka om kundkort hos Sysav.

Namn: Ardiana Demjaha
Yrke: Ny stadsbyggnadschef
i Staffanstorps kommun.
Tidigare arbete: Förvaltningschef på Tekniska
förvaltningen i Klippans
kommun
Utbildning: Master i
arkitektur vid LTH, Lunds
tekniska högskola. Tidigare
utbildad byggnadsingenjör
och ingenjörsarkitekt på
universitetsnivå i Prishtinas
Universitet i Kosovo
Familj: Make och två barn
Bor: I Lund

- Staffanstorp är en tydlig
kommun där man vet vad
man vill. Det gör vårt uppdrag klockrent. Vi ska genomföra och verkställa de
kommunala besluten med vår
kompetens och erfarenhet.
- Jag är oerhört stolt och glad för
förtroendet att få leda stadbyggnadsförvaltningen och medverka
i utvecklingen av Staffanstorp,
framtidens kommun, säger Ardiana
Demjaha, Staffanstorps kommun
nya stadsbyggnadschef.

Hon ser sig främst som en lagspelare.
- I mitt operativa arbete ligger fokus
på personalen, de förtroendevalda
och medborgarnas bästa.
Hon nämner att hennes kompetens,
en kombination av de båda yrkena
arkitekt och ingenjör, är en vanligare kombo i södra Europa än
i Sverige.
- Min bakgrund gör att jag kan
tillföra både den kreativa sidan med
min arkitektbakgrund och samtidigt
medverka till att leverera lösning-

arna i och med mitt ingenjörsskap.
Ardiana kommer närmast från jobbet som förvalningschef i Klippan.
Hon har dessförinnan även arbetat
som konsult.
- Eftersom jag jobbat mycket med
både byggprojekt, utredningar och
stora samhällsutvecklingsprojekt vet
jag att jag har en hel del att bidra
med som kan underlätta genomförandet av de politiska besluten
här i Staffanstorps kommun.
Jag ser verkligen fram emot detta,
säger hon.

Korttids- och växelvården
flyttad till Villa Vikhem
Sedan första november bedrivs kortidsvården och växelvården i Staffanstorps kommun av den privata utföraren
Vardaga i deras nya moderna
vårdboende Villa Vikhem.
- Totalt erbjuder vi 19 helt nybyggda platser för korttidsvård och
växelvård samt en trygghetsplats på
vårt nya vårdboende, berättar verksamhetschef Camilla Persson.
Sex av undersköterskorna från Pilegården finns kvar i verksamheten på
Villa Vikhem. Övriga har nyrekryterats. Både korttidsvård, växelvård
och tillgång till trygghetsplats kräver
beslut av biståndshandläggare.

Korttidsvård
Korttidsvård ges endast vid ett
enstaka tillfälle för den som har ett
tillfälligt behov av omfattande vård
och omsorg.

- Man har då gjort bedömningen
att personen inte kan gå direkt hem
utan behöver mellanlanda av olika
skäl. Det kan vara rehabilitering
efter sjukhusvistelse. Man kanske
behöver träna upp sig efter en
höftoperation eller en svår sjukdom,
kanske behöver bostaden anpassas, eller kanske planeras en flytt till
särskilt boende.

Växelvård
Växelvård beviljas som en regelbunden avlastning för anhörig som
vårdar anhörig i hemmet och
innebär att den sjuke eller funktionshind-rade kanske vistas på
växel-boende varannan vecka eller
en vecka i månaden.

Trygghetsplats
Även en trygghetsplats erbjuds på
Villa Vikhem - också något som

beviljas av biståndshandläggare.
- Den kan användas vid akuta
behov. Om till exempel den som
vårdar en anhörig i hemmet skulle
bli akut sjuk och det behövs omedelbar avlastning, då kan man bara
lyfta luren och ringa oss och säga
att man behöver en trygghetsplats
NU, säger Camilla Persson.

staffanstorp.se
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Sportlovet i Staffanstorp 2020
Se hit alla barn och ungdomar!
Här får du Staffanstorps kommuns sportlovsprogram samt
öppettider på Bråhögsbadet
för vecka 8.

- Det blir full fart som vanligt. Håll
ögonen öppna, kolla in programmet
och våra sociala medier. Många brukar vilja delta så ha koll på vad som
kräver föranmälan och anmäl dig i
tid, säger Andreas Andersson, verk-

Stor lådbilstävling med förskolor och fritidshem blir det som vanligt på Torget
på fredagen 21/2 klockan 9-11.30

samhetschef för Ung i Staffanstorp
som bland annat arrangerar LAN
på Värmeverket, aktiviteter i Bråhögshallen och Hjärupslundskolan,
skridskoutflykt till Lund och besök
på Tekniska museet i Malmö.

Dessutom blir det traditionell
lådbilstävling på Torget på fredagen
med förskolor och fritidshem och
gratis ponnyridning för de minsta
på Torget på onsdagen.

Gratis ponnyridning på Torget för de minsta barnen på onsdagen 19/2
med Staffanstorps Ridsportförening klockan 10-12

Sportlovsprogrammet 2020
Fredag 14/2
Bråhögshallen
18-23.00 årskurs 6-18 år.
Välkomna!
Lördag 15/2
Hjärupslundsskolan
17-23.00 åk 6-18 år.
Välkomna!
Måndag 17/2
Lan på Värmeverket
Skolgatan 7.
17 februari 12 till 18 februari 09.
Årskurs 6-18 år. Kostnad 20 kronor.
Föranmälan krävs! Begränsat antal platser.
Tisdag 18/2
Lanet avslutas 09.
Öppet på Värmeverket
12-17 årskurs 4-6.
13-16 Femkamp på Värmeverket

Onsdag 19/2

Gratis Ponnyridning
10-12 på Torget för de små barnen.
Med Staffanstorps Ridsportklubb.
Tekniska muséet Malmö
Samling utanför Värmeverket 12.
Beräknar vara tillbaka cirka 18.
Medtag matsäck eller fickpengar.
Föranmälan krävs! Begränsat antal platser.
Kvällsöppet på Värmeverket
14-17 årskurs 4-6.
17.30-21 årskurs 6-18 år.

Torsdag 20/2
Skridsko i Lund
Samling utanför Värmeverket 11.
Beräknar vara tillbaka cirka 17. Medtag
matsäck eller fickpengar, även varm dryck.
Vi fixar utrustning om det ej finnes. Föranmälan krävs! Begränsat antal platser.

Kommunen tecknar avtal
med Unga Vuxna
Unga Vuxna i Lund är till för
dig mellan 16 och 29 år som
har börjat må dåligt, kanske
inte vet varför men behöver
stöd eller hjälp.
Sedan årsskiftet har Staffanstorps kommun nytt avtal med
mottagningen.
- Den psykiska ohälsan hos unga
ökar. Detta samarbete kompletterar
våra övriga insatser för ungdomar
och unga vuxna, säger Annette
Christiansson, förvaltningschef på
arbetsmarknadsförvaltningen.
Staffanstorps kommun har även
tidigare tagit hjälp av mottagningen.
Redan 2011 inledde Unga Vuxna
i Lund och personal i Staffanstorp
en kartläggning för att ta reda på
vad den som söker hjälp behöver.

Hos Unga vuxna finns läkare,
socionomer, sjuksköterskor och en
fysioterapeut. I och med det nya
avtalet har unga nu möjlighet till
hela utbudet. Alla besök är frivilliga och sker under sekretess.
- Vi tror på denna satsning då
mottagningen arbetar multidisciplinärt, olika aktörer samverkar
och man har ett hela människans
perspektiv. Om den hjälpsökande
behöver mer omfattande insatser slussas man vidare till andra
vårdinstanser, säger arbetsmarknadsnämndens ordförande Karin
Palmqvist (M).

Fakta
Hit kan du vända dig om du mår
dåligt: UngaVuxna, Magle Stora
Kyrkogata 5, Lund https://www.
lund.se/ungavuxna 046-359 80 93

Kvällsöppet på Värmeverket.
17.30-21 årskurs 6-18 år.

Fredag 21/2
Lådbilsfinal
9-11.30 Torget.
29 lådbilar tävlar i klasserna förskola och
fritidshem.
Gratis varm choklad delas ut.
Bråhögshallen
18-23.00 årskurs 6-18 år
Välkomna.

Lördag 22/2
Kvällsbad
Bråhögsbadet.
18.30-22 årskurs 6-18 år.
Ta med badkläderna. Kom bada och ha
roligt! Fri entré.

Bråhögsbadet
Tisdag 18/2
Öppnar 09, kassan stänger 20,
bada till 20.30, stänger 21.
Onsdag 19/2
Öppnar 09, kassan stänger 19.30,
bada till 20, stänger 20.30.
Torsdag 20/2
Öppnar 09, kassan stänger 16,
bada till 16.30, (19-21 endast vuxna).
Fredag 21/2
Öppnar 09, kassan stänger k18.30,
bada till 19, stänger 19.30.
Lördag och söndag
Ordinarie tider.
Tisdag – fredag
Morgonsim. 06.30 – 08.00.

Skolmåltidsavgift på gymnasiet
Kommunfullmäktige har beslutat
att införa avgift för skolmåltider
i gymnasieskolan från och med
vårterminen 2020.
(§ 189, 2019-KS-984.)
Staffanstorps kommun subventionerar måltiderna med 70 procent
medan avgift tas ut med 30 procent
av kostnaden, vilket motsvarar 800
kronor per termin. Detta kommer
att faktureras en gång per termin.
Elever som inte äter skollunch på
grund av särskilda skäl, kan ansöka

om avgiftsbefrielse. För att Staffanstorps kommun ska kunna besluta
om avgiftsbefrielse, måste vårdnadshavare lämna ett intyg till kommunen om att eleven inte tar del av
den skolmåltid som gymnasieskolan
erbjuder. Intyget måste även vara
undertecknat av behörig personal
från skolan.
Blankett för ansökan om avgiftsbefrielse finns att hämta på hemsidan: staffanstorp.se under Barn och
Utbildning och Gymnasiet.

Sommarpraktik 2020
Ännu ett år erbjuder Staffanstorps
kommun sommarpraktik för ca 200
elever som går ut årskurs 9 eller
första året på gymnasiet och som
tidigare inte haft sommarpraktik.
Ansökan kommer att läggas ut som
en länk på hemsidan, staffanstorp.se

och ska göras mellan den 10 mars
och den 24 mars. Praktikplatserna
kommer att fördelas på tre perioder
under sommaren och varje period
är tre veckor. Mer information finns
på staffanstorp.se under Arbete och
näringsliv.
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Evenemang –
ett axplock
Staffanstorps Konsthall

Fler evenemang och aktiviteter finner du på staffanstorp.se/kalender
Tisdag 25 februari
Spagettigudstjänst
med leksaksloppis
17.00 Spagettigudstjänst i Brågarps kyrka
med pastamåltid efteråt i församlingsgården.
C:a 18.00 Leksaksloppis i församlingsgården.
Leksaksloppis till förmån för fasteinsamlingen till Act Svenska kyrkan.
Hela och rena skänkta leksaker kan lämnas
in veckan innan, före gudstjänsten kl 17.
Arr: Svenska Kyrkan, St: Staffans församling

1 februari – 28 mars
Bertil Arkrans – Korsvägar
Bertil Arkrans från Tomelilla, född i Västernorrland, ställer ut skulptur, teckningar
och måleri. Inriktningen är konfessionslös
visionär i både abstrakt och föreställande
form.
Arkrans växte upp i Stockholm där han
gick Konstfack och Kungliga konsthögskolan på 60- och 70-talen. Flyttade till
Skåne i slutet av 70-talet men var i många
år knuten till Gummessons konstgalleri i
Stockholm med utställningar både inomoch utomlands. Har haft ett 60-tal egna
utställningar och är representerad i kommuner och landsting från norr till söder.
Utställningen består av skulptur, teckningar
och måleri. Mer info: bertilarkrans.nu/

Återkommande evenemang

Fotograf: Mats Bäcker

Tisdag 3 mars
Orfeus i underjorden
17.30 Teaterresa till Malmö Opera
Följ med till Malmö Opera och se en
härligt galen uppsättning av Offenbachs
operett med bland annat Loa Falkman, Marianne Mörck och Rickard Söderberg.
Bussen avgår kl.17.30 från parkeringen vid
f.d. järnvägsstationen.
Biljettpris: 680 kr inklusive resa. Förköp för
medlemmar till 9 februari.
OBS! Biljett kan endast bokas via biljettombud, se sid 8
Arr. Staffanstorps Teaterförening i samarbete med
PRO Staffanstorp & Staffanstorps Hembygdsförening

Foto: Jeff Balbalos, Pixabay

Torsdag 27 februari
Vigselinspirationskväll
18.30 i Brågarps kyrka
Alla som planerar vigsel får inspiration och
tips om musik och kyrkodekorationer, information om vad församlingen gör inför
högtiden och tillfälle att ta upp egna frågor
med präster, musiker och vaktmästare.
Anmälan senast 24 februari: 046-274 25 00
eller ststaffan@svenskakyrkan.se

Torsdag 19 mars
Spagettigudstjänst
med barnbokloppis
17.00 Brågarps kyrka: Spagettigudstjänst
med pastamåltid efteråt i församlingsgården.
C:a 18.00: Bokloppis i församlingsgården.
Barnbokloppis till förmån för fasteinsamlingen till Act Svenska kyrkan. Årets fasteaktion handlar om att leva ett liv fritt från
våld. Det är en mänsklig rättighet. Barnböcker som skänks kan lämnas in veckan
innan (absolut senast innan gudstjänsten
kl 17)
Arr: Svenska Kyrkan, St: Staffans församling

Arr: Svenska Kyrkan, St: Staffans församling

Sopplunch

Torsdagar 16 januari–23 april 2020
(inte skärtorsdag) i S:t Staffans församlingsgård:
Andakt kl 11.45, servering kl 12.00-13.30.
Priset är 50 kronor för soppa, bröd, dryck
och pannkaka.

Kalendarium

Arr. Aktiespararna /S Cederpil

Söndag 23 februari
Om operettkungen
16.00 Medborgarhuset, Blekingevägen 1
Lars Walldov berättar om den förste riktigt
store operettkungen Jacques Offenbach
och ger många musikaliska exempel från
Orfeus i underjorden. Allt avslutas med en
vild can-can! Fri entré för dem som deltar i
teaterresan till Malmö Opera 3 mars, 50 kr
för övriga. Kaffe och kaka.
Arr. Staffanstorps Teaterförening

Arr: Staffanstorps teaterförening

Hjärups Byalag
Torsdag 6 februari
Favoritlåtar på vårt vis
19.00 Hjärupslundsskolan
Livemusik med Shirine &
Fredrik Stjernfeldt
Entré medlem Hjärups byalag 20 kr,
övriga 50 kr
Måndag 10 februari
Hjärups historia
19.00 Hjärupslundsskolan
Lars Fridh fortsätter med rundvandringen
i Hjärups historia. Entré medlem Hjärups
byalag 20 kr, övriga 50 kr
Måndag 2 mars
Testamente, framtidsfullmakt och
samboavtal.
19.00 Hjärupslundsskolan
Jurist Claes Arvidsson från Familjens jurist
& Johanna Norrbohm från Sparbanken
Skåne informerar. Fri entré.
Lördag 7 mars
Mellofest
10–12 Hjärups bibliotek
Kom och förfira med oss. Fri entré. Ingen
föranmälan krävs

Arr: Svenska Kyrkan, St: Staffans församling

Torsdag 13 februari
Aktiekafé, Ekonomiska Klubben
15.00 Trivselpunkten, Staffanstorp
Uppkoppling mot Hitta kursvinnare, DI:s,
SHB:s webbsidor
Kaffeservering m bröd mot självkostnad.

Torsdag 26 mars
Öppen konsert
med Dubbelquartetten Oktopuss
Årsmöte med Staffanstorps
Teaterförening
19.00 S:t Staffans församlingsgård, Brågarpsvägen 10 i Staffanstorp
Dubbelquartetten Oktopuss underhåller
före Staffanstorps teaterförenings årsmöte.
Gratis för medlemmar, scenpass, 80 kr, ej
medlem, 110 kr.
Biljettpriset är inklusive en serviceavgift på
10 kr.
OBS! Själva årsmötet är endast för medlemmar. Obligatorisk anmälan. Årsmöteshandlingar tillgängliga på Rådhuset i
Staffanstorp från 13 mars..
Medlemmar bokar via biljettombuden,
övriga via internet.

Foto Lars Frankell

Fredag 28 februari
Dragspelskonsert
14.00 Trivselpunkten, Staffanstorp
Kyrkheddinge Dragspelare bjuder på dragspel och allsång.

Söndag 8 mars
Mozarts Missa brevis
18.00 Nevishögs kyrka
S:t Staffanskören, stråkmusiker och solister
Arr: Svenska Kyrkan, St: Staffans församling
Torsdag 12 mars
Aktiekafé, Ekonomiska Klubben
15.00 Trivselpunkten, Staffanstorp
Hitta kursvinnare öppnas. Tips om kommande årsstämmor.
Kaffeservering m bröd mot självkostnad.
Arr. Aktiespararna /S Cederpil,

Lindy Larsson som Hedwig

Foto: Markus Gårder

Torsdag 19 mars
Hedwig and the Angry Inch
19.00 Medborgarhuset, Blekingevägen
Hedwig and the Angry Inch är en rockmusikal om kärlek, svek och rätten att få
vara den man är och vill vara, musikaliskt
inspirerad av David Bowie, Lou Reed,
Iggy Pop, Debbie Harry och John Lennon.
Fått många priser på Broadway 2014. En
livshistoria om en transperson som inleds
i krigets Östberlin och fortsätter till USA,
med en kärlek till västvärldens rockmusik.
I regi av Riksteaterns teaterchef Dritëro
Kasapi. Speltid: 1 timme och 50 minuter
utan paus.
Biljettpris: Medlem, 210 kr, ej medlem, 260
kr, studerande under 26 år, 160 kr. Biljettpriset inkluderar serviceavgift på 10 kr.
Arr: Staffanstorps teaterförening

Torsdag 12 mars
Med tåg genom Europa
19.15 Hjärups bibliotek
Föredrag av Anna Torbjörnsson. Entré
medlem Hjärups byalag 40 kr, övriga 70 kr.
Biljettsläpp 10/2, bokade biljetter hämtas
senast 5/3. Tel bokning 046–25 15 94
Tisdag 17 mars
En doft av choklad
19.00 Hjärupslundsskolan Leif Mazetti
Nissen berättar om Malmö choklad och
konfekt AB. Entré medlem Hjärups byalag
20 kr, övriga 50 kr
Torsdag 26 mars
Poesi- och musikafton
19.15 Hjärups bibliotek
Musikduon Krokrot spelar och Tommy
Olofsson & Åsa Maria Kraft läser egna
verk. Fri entré. Föranmälan från 24/2 på
tel 046–25 15 94

