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Corona/Covid-19
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Hjälp forskarna att bekämpa covid-19
genom att ladda ner den nya appen.
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- Det känns fint att bidra till samhällsnyttan
säger Ali, Ramadan och Gabor som tillverkar
4
skyddsrockar till äldreomsorgen.

Stark ekonomi

Sommarboken

Staffanstorps kommun står väl rustad
2
i pandemikrisen.

Läs och recensera tre böcker i sommar
7
och få en bok gratis.
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Sjukdomen covid-19 har drabbat
den äldre delen av befolkningen hårdare än den yngre, med allvarligare
symptom och fler dödsfall. Omkring
90 procent av de som avlidit av sjukdomen har varit 70 år eller äldre. Av
de avlidna har ungefär hälften bott
på äldreboenden, vilket understryker
hur viktigt det är att försöka hindra
smittspridningen på dessa.
I Staffanstorps kommun infördes
besöksförbud på äldreboenden
redan i början av mars, som en av
de första kommunerna i landet, flera
veckor före det nationella förbudet
började att gälla. Besöksförbudet var
endast ett av en mängd beslut som
vidtogs för att motverka smittspridningen.
Staffanstorps kommun har ett gott
samarbete med de olika omsorgsutförarna för äldreboenden i kommunen. Efter att smitta upptäckts på
ett av äldreboendena har rutinerna,
i samråd med utförarna, skärps ytterligare och nu är det obligatoriskt
att använda skyddsvisir, oavsett om
smitta misstänks eller inte.
Det är nu av största vikt att testningen av personal inom äldreomsorgen
verkligen kommer igång i stor skala,
ett ansvar som vilar på regionsjukvården. Det dröjde alldeles för länge
innan testningen kom igång och
den sker än så länge i alldeles för
liten omfattning, och tyvärr först
vid symptom. Danmark har nyligen
beslutat att hela den vuxna befolkningen ska testas, då borde Sverige
åtminstone kunna testa de som
vårdar våra sjuka och äldre!
Jag vill passa på att önska er en riktigt trevlig sommar, trots de rådande
omständigheterna med coronaviruset. Glöm inte att fortsatt hålla avstånd och visa omtanke för varandra
och för vårt samhälle!

Staffanstorps kommun väl rustad i coronakrisen:
Byggt upp en god ekonomi

- Under 20 år har vi byggt upp en god ekonomi som det idag visar sig vara bra att luta sig mot, säger ekonomichef Cecilia Jansson på Staffanstorps kommun.
Foto: Andreas Åberg

Coronapandemin har blivit en
stor påfrestning, inte bara för
samhället i stort utan även
för den globala konjunkturen. Osäkerheten är stor
kring smittans effekter, inte
minst på ekonomin. Hur påverkas Staffanstorps kommun
av covid-19?
- Jag kan konstatera att vi är väl rustade och ekonomiskt uthålliga att
klara oss igenom de svårigheter och
utmaningar som coronapandemin
innebär, på såväl kort som lång sikt.

- Det är så klart tufft även för
Staffanstorp men det finns många
andra kommuner som har det svårare, säger Cecilia Jansson, ekonomichef i Staffanstorps kommun.

Stark plattform
Under många år har kommunen
visat på goda ekonomiska resultat.
I senaste årsredovisning för 2019
visas ett positivt resultat på över 90
miljoner kronor.
- Under drygt tjugo år har vi byggt
upp en god ekonomi som idag visar
sig vara bra att luta sig tillbaka mot,
förklarar Cecilia Jansson.

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!

Staffanstorps kommun har skapat
en stark plattform och arbetat
utifrån olika scenarier för att kunna
möta och stå starka i en tuff period.

Sparat ”i ladan”
- Ja, vi har sparat i goda tider och
byggt upp i ladan för tider som den
här. Förutom de beslutade statliga
tillskotten finns medel reserverade
att nyttjas i tider av vikande konjunktur.
- För många kommuner innebär
coronapandemin en väsentligt
större ekonomisk utmaning. Där
är Staffanstorp inte, säger Cecilia
Jansson.
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Anders Emgård,
kulturpristagare 2020

Anna Ingvald,
årets ungdomsledare 2020

- Mitt mål är att kunna beskriva den hisnande känslan
i en naturupplevelse, har
han sagt.
Den välkände naturkonstnären Anders Emgård i Esarps
skola har tilldelats Staffanstorps kommuns kulturpris
2020.

- Oj vad jag blev överraskad.
Detta var jag inte beredd på.
Jag är otroligt hedrad och
väldigt glad!

Idag njuter betraktare över hela
världen av hans vackra och förbluffande realistiska naturmålningar.
Hans konst är eftertraktad. Den
som söker på Anders Emgård på
nätet får många träffar, främst från
olika auktionshus.
Hans måleri grundar sig på många
års hårt och disciplinerat arbete.
Han säger:
- Jag har alltid varit av uppfattningen att man måste måla sig till
inspiration, säger han.
Anders Emgård föddes 1938 i
Lund. Hans pappa var mejeriingenjör och fick i uppdrag av kejsar
Haile Selassi efter andra världskriget att bygga upp mejeriindustrin
i Etiopien. Familjen bodde ett par
år i Addis Abeba där Anders mötte
och blev inspirerad av konstnären
Björn von Rosen.
Anders läste i Lund och jobbade i
några år som lärare i kemi, fysik och
matematik, men det var måleriet
han ville ägna sig åt.

Anna Ingvald, ledare i Perform aerobic gymnastics club i Staffanstorp
har utsetts till 2020 års ungdomsledare av Staffanstorps kommun.
- Wow! Nu ska jag fundera ut vilken
utbildning jag ska gå för prispengarna, säger Anna spontant. Priset är
verkligen en morot att fortsätta. Det
är skönt att känna sig uppskattad.
Perform aerobics i Staffanstorp har
cirka 120 medlemmar som tränar
allt från bamsegympa till vuxen-
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träning upp till cirka 30 år.
- Jag halkade in i klubben på ett
bananskal när vår äldsta flicka var
tio år. Hon hade dansat i många år
och ville prova något annat. Sedan
har även vår yngsta dotter Emy gått
på bamsegympa.
- Jag blev snart tillfrågade om att bli
ledare och träna de små och jag jobbar även med att få fram nya ledare,
före detta gymnaster. Om de vill
gå vidare lär jag upp dem tills dem
är redo och sänder dem på utbildningar.
Läs mer om årets ungdomspristagare
Anna Ingvald på staffanstorp.se

- Jag målar med den bestämda avsikten
att visa hur vacker vår natur är,
säger Anders Emgård.

1977 flyttade familjen till Esarps
skola, där hans hustru Agneta gått
i skolan.
- Det är en väldigt inspirerande
miljö att leva och verka i, landskapet runt om, nere vid ån, fälten,
utsikten mot Kongsmarken,
trädgården. Det finns en skönhet
i det här odlade landskapet, säger
Anders Emgård.
Läs mer om årets kulturpristagare
Anders Emgård på staffanstorp.se

- Jag halkade in i klubben på ett bananskal, berättar Anna Ingvald som tilldelas Staffanstorps kommuns ungdomsledarpris 2020. Foto: Privat

Tågstopp en vecka i augusti
Den 22 – 28 augusti stoppas all tågtrafik mellan Malmö och
Lund när trafiken kopplas över till de tillfälliga spåren. Bussar
sätts in som ersättningstrafik.
Vecka 35 kan bli en besvärlig vecka
för alla som pendlar. I stort sett all
tågtrafik norrifrån stannar i Lund
och söderifrån i Malmö. Viss trafik
omdirigeras till Lommabanan. Snälltåget vänder i Eslöv.
De tillfälliga spåren mellan Arlöv
och Flackarp i Lund ligger redan på
plats.
- De ska bara justeras till en aning,
sedan kan de tas i bruk, säger
biträdande projektledare Petter
Holmqvist på Trafikverket.
Arbtet med fyra spår rullar på med
rasande fart.
- I sommar bygger vi stödmurar på
den sydvästra sidan, sätter stålspont
längs Jakriborgsmuren och fortsätter med betongarbetet söderut.
Så fort överkopplingen gjorts inleds

arbetet med riva upp de gamla
spåren och den nuvarande anläggningen. Kontaktledningar, stolpar
och signalsystem skrotas. Rälsen ska
sparas för att återanvändas på järnvägslinjer på andra håll i landet.

Tillfällig station
När detta är klart påbörjas schaktarbetet att gräva ner järnvägen. Då
inleds också gjutningen av stationsbron mellan Hjärups östra och
västra sida samt av de permanenta
broarna över Vragerupsvägen och
Lommavägen.
En tillfällig station upprättas i
Hjärup och för att den ska kunna
nås skapas en tillfällig gångpassage
söderut intill stationsbrons nya
betongfundament.

- Mellan 22 och 28 augusti stoppas all tågtrafik mellan Malmö och Lund då de tillfälliga spåren ska
tas i bruk, berättar biträdande projektledare Petter Holmqvist vid Trafikverket.

- Målet är att stationsbron ska
kunna användas av fotgängare och
cyklister redan våren 2021 då vi
även ska sätta en permanent hiss på
den östra sidan av stationsbron för
att underlätta för funktionsnedsatta,
säger Petter Holmqvist.
Arbetet med fyra spår fyra meter
ned i marken genom Hjärup rullar
alltså på, t o m något snabbare än

planerat. Om två år, i augusti 2022,
planeras nästa tågstopp. Då ska två
av de fyra nya spåren tas i bruk. I
december 2023 beräknas alla fyra
spåren vara i full drift hela vägen
mellan Malmö och Lund.
Mer info om tågstoppet: https://www.
trafikverket.se/tagstopp-malmo-lund
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Kommunpersonal tillverkar skyddskläder
- Det känns väldigt fint att
kunna bidra med samhällsnytta och det är verkligen
jättebra att man tar tillvara
arbetskraften i kommunen.
I dessa coronatider har en helt ny
kommunal verksamhet inletts på
Pilegården.
Några timmar varje dag tar ett antal
kommunanställda sig an en helt
ny tillfällig uppgift – att tillverka
skyddskläder till kommunens egen
vårdpersonal som ska användas vid
misstanke eller konstaterad smitta
av covid -19.
I den lilla ”fabriken” möts yrkeskategorier från olika verksamheter.
- När alla öppna verksamheter
stängdes frigjordes viss arbetstid. Vi
på Trivselpunkten leder och organiserar arbetet så att det ska fungera
smidigt, säger samordnare Taina
Ahola.
Skyddsrockarna tillverkas av byggplast. Produktionen pågår på tre

- Det känns bra att få göra samhällsnytta, säger fritidsledarna Ali Al Kafagy, Ramadan Kabashi och
badvakten och simläraren Gabor Harmat, här tillsammans med Trivselpunktens Taina Ahola och EvaLotte Thylander.

stationer som kan ökas till sex.
I varje station ingår två personer.
Den ena skär ut efter mall, den andra svetsar ihop skyddsrocken.
I de tre arbetslagen ingår denna förmiddag simlärarna och vattengympainstruktörerna Aldis Reynisdottir,
Sebastian Andersson, Gabor
Harmat och Sandra Öberg från
Bråhögsbadet samt fritidsledarna
Ali Al Kafagy och Ramadan
Kabashi från Värmeverket. På eftermiddagen ansluter personal från
biblioteket och rehabgruppen.

- Det känns mycket bra att få göra
nytta i samhället och det är väldigt
roligt att få utbyta erfarenheter med
andra yrkeskategorier inom kommunen, säger de alla sex.

Flera samarbeten
Ansvarig för projektet är avdelningschef Paulina Hallgren vid
omsorgsförvaltningen.
- Det råder stor brist på skyddsutrustning i hela Sverige. Vår skyddsutrustningsgrupp samlades och

brainstormade kring om och hur vi
skulle kunna tillverka skyddsutrustning
själva. Vi började testa olika alternativ
och kom fram till denna skyddsrock
och metod.
- Vi samarbetar med Nytida dagligverksamhet som tillverkar visir och
tillsammans med Lomma kommun hyr
vi en maskin som tillverkar ytdesinfektion till oss.
Totalt har det sedan i påskas skapats
fler än 1 000 skyddsdräkter att tas i
bruk om coronasmittan når Staffanstorps vårdboenden.
- Vi har köpt in skyddsutrustning som
används i första hand. Dessa egentillverkade är substitut om de inköpta
skyddsrockarna inte skulle räcka till.
- Vi tillverkar så många som möjligt,
vi har inte satt ett tak. Så länge vi kan
avvara personal utan att det påverkar
andra verksamheter kommer vi att
tillverka skyddsrockar, säger Paulina
Hallgren.

Hjälp forskarna att bekämpa covid-19
Staffanstorp är den första kommun i Sverige som rekommenderar sina medborgare och anställda att använda appen
COVID Symptom Study för att bidra till att begränsa smittspridningen.
- Vi är så glada över detta initiativ
av Staffanstorp, säger professor
Maria Gomez vid Lunds universitet.
Det har gett ringar på vattnet och vi
har nu blivit kontaktade av flera organisationer även i andra regioner.
En minut av din tid varje dag kan
bidra till att kartlägga smittspridningen och ge en samlad överblick
av vilka faktorer som ökar risken att
bli allvarligt sjuk.
- Jag uppmanar alla invånare och
anställda i Staffanstorps kommun
att delta i studien så att vi kan få ett
bättre geografiskt underlag när vi
ska fatta beslut om åtgärder för att
begränsa coronasmittan. säger kommunstyrelsens ordförande Christian
Sonesson (M).
- Med underlaget från appen kan vi
närmast i realtid följa smittan och
bli mer precisa i kommunens beslut
om vi behöver stänga ner vissa
verksamheter eller gå upp i högre
nivå gällande skyddsmaterial inom
äldreomsorgen.

Dagliga uppdateringar.
Ju fler som använder appen dagligen desto bättre blir underlaget.

Den ger en bild av sjukdomsförloppet, åldersspridningen, varför
vissa drabbas lindrigt och andra
svårare och var i landet smittorisken är störst.
Appen har utvecklats av forskare,
läkare och utvecklare i London
helt utan kommersiellt syfte och
lanserades i vårt land 29 april av
ett forskarteam vid Lunds universitet lett av professorerna Paul
Franks och Maria Gomez.
- När coronaepidemin bröt ut
såg det brittiska forskarteamet
möjligheten att snabbt anpassa
appen så att allmänheten skulle
kunna rapportera sina symptom
och ge en samlad överblick av
hälsotillståndet i landet.
- Genom att vi har ett pågående
forskningssamarbete fick vi
i Lund möjlighet att översätta
appen till svenska förhållanden.
Tack vare ett fantastiskt team
kunde vi komma igång på kort
tid.
När detta skrivs har appen över
2,7 miljoner användare i Storbritannien och fler än 142 000
i Sverige.

- Den gör att vi kan jämföra epidemin i olika regioner och snabbt
identifiera nya ”hotspots”. Det
känns otroligt meningsfullt. Vårt
team jobbar natt och dag för att
använda data på bästa möjliga sätt
och bekämpa covid-19, säger Maria
Gomez.
All insamlad data hanteras i enlighet
med dataskyddsförordningen
(GDPR). Studien är godkänd av
Etikprövningsmyndigheten.
- Vi vill understryka att det inte
handlar om smittspårning, säger
Maria Gomez. Appen ställer ingen
diagnos och erbjuder inte sjukvårdsrådgivning. Den som känner sig
sjuk bör kontakta sin vårdcentral
eller ringa 1177 alternativt 113 13.
Appen finns för både android och
iphone. Sökord: COVID Symptom
Study.
Mer info: www.covid19app.lu.se/

- Vi är så glada över Staffanstorps kommuns
initiativ att uppmana sina medborgare och sin
personal att börja använda appen Covid symptom
study för att bidra till att begränsa smittspridningen, säger professor Maria Gomez vid Lunds
universitet. Foto: Kenneth Ruona

Vård- och omsorgspersonal
kan testas för covid-19
Den 14 maj startade provtagning
för covid-19 av personal i Staffanstorps kommun med symptom som
arbetar inom vård och omsorg.
Möjligheterna kommer från ett beslut av Region Skåne som omfattar
samtliga Skånes 33 kommuner och

vård- och omsorgsverksamheter i både
kommunal och privat regi. Provtagning
görs på personal som insjuknat med
feber och/eller luftvägssymptom eller
plötsligt luktbortfall och ska ske inom
72 timmar från första symptom.

staffanstorp.se

Digitaliseringen utvecklas snabbt under krisen
- Vi har lärt oss oerhört mycket nytt under den här korta
tiden. De kunskaper distansmötena ger oss lär få stor
betydelse även i framtiden,
inte bara för skolan utan för
hela samhället, tror biträdande utbildningschef Ann Edvik
i Staffanstorps kommun.
Det digitala lärandet har fått en rejäl
skjuts framåt i Staffanstorps kommun under pandemisituationen.
Orsaken är de nya metoder utbildningsförvaltningen skapat under
covid 19-krisen och de stora kunskaper som inhämtats på kort tid.
- Vi tror att detta får effekter i samhället långt efter det smittspridningen klingat av. Digitaliseringen har
gått snabbt under coronakrisen och
kommer att underlätta vår vardag
även i framtiden, säger Ann Edvik.

Sparar tid, pengar och miljö
- Vi vill inte gärna tala positiva effekter av covid-19-pandemin som
innebär ett lidande för hela samhället. Men vissa saker kan vi se. Hela
samhället har skaffat sig nya verktyg
för att mötas digitalt. Vi sparar tid
och pengar på detta och vi slipper
transporter till och från många möten, vilket även miljön tjänar på.
- Jag tänker att vi kommer att fortsätta ha dessa möten på distans, till
exempel om några rektorer behöver
träffas eller när förskollärare eller
lärare ska träffas.
- De fysiska mötena måste givetvis
finnas kvar, det är oerhört viktigt att
träffas och det längtar vi efter, inte
minst just nu, säger Ann Edvik.
- Men vi tror att vi kommer att
arbeta med fler digitala möten i
framtiden. Den digitala undervisningen är här för att stanna.
Under de senaste månaderna har
elever och lärare tränat sig mycket
på den digitiala delen.

De stora gemensamma avslutningarna med tal, sång och musik ställs
in och avslutningarna i juni kommer
att genomföra med samma slags

Sammanträden
Juni - september 2020
Nedanstående dagar sammanträder politikerna i Staffanstorps
kommun
Kommunfullmäktige
10 juni 18.00
30 september 18.00
Kommunfullmäktige är öppet för
allmänheten. På staffanstorp.se
kan du följa sammanträdet direkt
eller när det passar dig.
Kommunstyrelsen
8 september 18.00
Stadsbyggnadsnämnden
17 juni 18.00
26 augusti 18:00

- Både skolan och hela övriga samhället har skaffat sig nya verktyg för att mötas under coronakrisen. Vi
tror vi kommer att ha fler digitala möten i framtiden, säger biträdande utbildningschef Ann Edvik.

- Vi har lärt oss bemästra många
finesser och verktyg som finns inbyggda i dataprogrammen.

”Celltänk” och lagändring
- Det har gjorts ett jättearbete i våra
förskolor och skolor med olika åtgärder och beredskap för att hindra
smittspridningen.
- Vi har infört ett ”celltänk” där vi
försöker undvika att blanda klasserna och barngrupperna. En ”cell” är
en klass/avdelning och vi försöker
begränsa rörligheten däremellan.
I skollagen har möjligheterna att ge
distansundervisning tidigare varit
begränsad.
- Men det sker snabba förändringar
i lagstiftning och förordningar just
nu. Riksdag och regering ändrar regelverket på grund av det som hänt,
säger Ann Edvik.

digital undervisning för hela klasser
i våras av en klass vid Hagalidskolan.
- Nu tror vi inte det blir så men vi
har ändå förberett oss om det skulle
ske genom att elever och lärare testat olika sätt att undervisa och följa
undervisningen digitalt.
I programmen kan läraren ser vilka
som är inne i mötet och har därmed
full närvarokoll.
- Vi lät en hel klass vara hemma och
delta i undervisningen på distans en
förmiddag och en eftermiddag. Man
genomförde undervisningen helt
enligt schemat med nya inloggningar efter varje rast och det fungerade
utmärkt.
Det finns dock en viss begränsning
för digital undervisning.
- Det fungerar med elever mellan
Åk 4 och Åk 9 men för förskoleklass och årskurs 1 är det svårare,
konstaterar Ann Edvik.

Test inför stängning

Utbildningsnämnden
8 juni 18.00
15 september 18.00
Omsorgsnämnden
2 september 18.00
Arbetsmarknadsnämnden
2 juni 18.00
25 augusti 18.00
29 september 18.00
Beredningen för kultur-, fritids- och demokratifrågor
19 augusti 17.00
22 september 17.00
Beredningen för renhållning/
VA-, infrastruktur och trafikfrågor
24 augusti 16.30
21 september 16.30
Kommunala handikapprådet
21 september 10.00
Kommunala seniorrådet
21 september 10.00

Som en förberedelse inför en eventuell totalt skolstängning testades

Annorlunda skolavslutning
Det blir en annorlunda skolavslutning i år för Staffanstorps kommuns alla skolbarn
och skolungdomar.
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celltänk som övrig undervisning
under våren, klass för klass.
- Alla klasser firar sin avslutning
tillsammans med sina klasskamrater, lärare och personal och vi
hoppas alla ändå kan få en riktigt
fin skolavslutning, säger biträdande utbildningschef Ann Edvik.

Saknar du slutbetyg
eller examen?
Alla kommuninvånare från 19 år
som behöver komplettera sina betyg
för behörighet till vidare studier,
slutbetyg, yrkes- eller gymnasieexamen kan studera på vuxenutbildning. För betyg utfärdade före 30
juni 2013 kan kurser kompletteras
för slutbetyg fram till 1 juli 2021.

Kontakta Staffantsorps kommuns
studie- och yrkesvägledare för hjälp
att göra upp en studieplanering som
passar dig. Mer information på https://
staffanstorp.se/barn-och-utbildning/vuxenutbildning/
Obs! Semesteruppehåll mellan 12 juli-17
augusti.
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Större elevinflytande över skolmaten
Från och med i höst får eleverna i Staffanstorps kommun
ännu större inflytande över
skolmaten.
Kostsektionen vid Staffanstorps
kommun inför en ny unik metod
vid upphandling av råvaror för til�lagning av skolmat genom att låta
eleverna vara med och utvärdera
leverantör.
Två elevpaneler från Hjärup och
Staffanstorp ska i höst få provsmaka och poängbedöma skolmaten
redan under upphandlingen. Deras
ord kommer att väga tungt.
- Det är oerhört viktigt att eleverna
tycker om maten. Därför vill vi öka
deras inflytande över skolmaten så
att det inte bara är Erika, Johan,
jag och våra kockar som beslutar
vilka produkter vi ska köpa in, säger
kostchefen i Staffanstorps kommun
Markus Östling, biträdande kostchef Johan Cederquist och måltidsstrateg Erika Månsson

Smak och upplevelse
Vart fjärde år genomför Staffanstorps kommun sin stora livsmedelsupphandling till kommunens
förskole- och skolrestauranger.
- Detta är vår största upphandling och leverantören måste uppfylla kommunens höga krav på alla
punkter vad gäller djurskydd, miljö,
slaktmetod, förpackning, transport,
näringsvärden, vikt, proteininnehåll
och hållbarhet.
- Men en annan viktig del är smak
och upplevelse, så därför vill vi ta
hjälp av de gäster som ska äta maten, säger Markus Östling.

Start i höst
En stor del av måltiderna tillagas
i skolrestaurangerna. Men vissa
färdigrätter ingår i upphandlingen,
som köttbullar, färsbiffar, falafelbullar, kycklingkebab, quornburgare,
korv, pasta, hamburgerbröd och
potatis. Det är dessa rätter eleverna
ska provsmaka.

- Det är svårt att skriva som upphandlingskrav att skolmaten ska vara godm även om detta är viktigt.
Därför får eleverna vara med och provsmaka maten, säger kostchefen i Staffanstorps kommun Markus
Östling, biträdande kostchef Johan Cederquist och måltidsstrateg Erika Månsson.

Elevernas deltagande som sensoriker nämns i upphandlingsdokumentet.
- Vi har valt en skola i varje ort,
Hagalidskolan och Hjärupslundskolan och intresserade elever är
välkomna att anmäla sig. Två paneler med tio elever i varje ska väljas
ut, en från vardera skolan, säger
måltidsstrateg Erika Månsson.

Provsmakningen ska ske under två
halvdagar.
- Det blir som ett blindtest och
eleverna får poängbedöma rätterna
genom en femgradig smiley-skala.
- En köttbulle kan upplevas väldigt
olika beroende på konsistens, utseende och tillagningsmetod, konstaterar Markus, Johan och Erika.

Fornnordisk skulptur
till Hjärups park

Modifierad sommar
på Uppåkra

I en atelje hos österlenkonstnären Helene Aurell gjuts just
nu en tre meter hög skulptur
i betong som ska smycka nya
Hjärups park. Motivet är än
så länge hemligt.

Staffanstorps kommuns viktigaste besöksmål Uppåkra arkeologiska center förbereder
sig för en annorlunda sommar och planerar att ha sommaröppet i modifierad form
från 13 juni till 23 augusti.

- Jag kan avslöja att det rör sig
om en stor skulptur med starka
kopplingar till den fornnordiska
mytologin och till den arkeologiska
fyndplatsen i Uppåkra, säger Johan
Rasmussen, chef för kultur och
fritid vid Staffanstorps kommun.
Konstnär Helen Aurell fick uppdraget för litet drygt ett år sedan.
- Det är en utmaning att ha en liten
idé som sedan skalas upp från 1 till
10. Det är oerhört spännande, säger
hon. Inspirationen har jag fått från
saker som grävts upp i Uppåkra.
Investeringspengar till konstverket
har avsatts av kommunstyrelsen och
i en upphandling valdes mellan en
rad förslag från ett antal konstnärer.
- Alla i beredningen för kultur, fritid
och demokrati tyckte att Helene
Aurells förslag var det som bäst
speglade Uppåkras fantastiska skatt
och vår bygds rika historia, säger
Johan Rasmussen.
- Detta är den första skulptur som
sätts upp i vår kommun på många

- Vi tror det blir populärt att ”hemestra” och det ser vi som en
fantastisk möjlighet. Men vi måste
också stå rustade för att kunna leva
upp till rekommendationerna och
har därför skapat olika scenarier för
de närmaste månaderna, säger verk-

ställande ledamot Karin Nilsson.
- Huset kommer vara stängt och det
som sker det sker utomhus där vi
har en så stor yta att vi kan samla
många små grupper långt ifrån
varandra.
- Vi planerar även för en modifierad
version av Vendeltidsdagarna i höst.
Men allt är självklart beroende på
folkhälsomyndighetens och
Staffanstorps kommuns rekommendationer.
Aktuell information om öppettider, visningar med mera återfinns på uppakra.se

I Järrestad på Österlen växer den skulptur
med fornnordiskt motiv fram som snart ska
smycka nya Hjärups park.
Foto: Mats Möller.

år. Den blir både lekfull, barnvänlig och spännande att betrakta. Vi
hoppas att det nya konstverket blir
en ny samlingspunkt för alla generationer.

Uppåkra arkeologiska center planerar för en modifierad version av Vendeltidsdagarna i höst.
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”Sommarboken – ett sätt att engagera läsandet”
Ingenting går väl upp mot att läsa en riktigt bra bok. Att få
leva sig in i bokens värld och kanske få drömma sig bort för
en stund. I tider med social distansering kan boken även bli
ett trevligt sällskap. Nu är det dags för Sommarboken där du
genom att läsa och recensera tre böcker får en bok.
- Det här är ett sätt att engagera
läsandet och få med hela familjen.
Som förälder är det jätteviktigt att
läsa för sina barn men det är även
viktigt att som vuxen vara en förebild genom att själv visa att man
läser böcker. Inte bara pratar om att
det är viktigt att läsa, säger Jessica
Åkerberg och Evelina Breslin, bibliotekarier på Hjärups och Staffanstorps bibliotek.
I över tjugo år har Sommarboken
fått många barn att läsa böcker
under sommarlovet. Du kanske
har varit en av dem som varit med?
Sedan ett par år tillbaka riktar sig
projektet mot alla åldrar – ung som
gammal.
- Alla får vara med. Det började
först för skolbarn i hela Sverige
men har utvecklats och engagerar
nu allt från barn som ännu inte
knäckt läskoden till vuxna bokslukare. Och vill du läsa fler än tre
böcker kan du givetvis göra det,
förklarar Jessica och Evelina.

Tanken med Sommarboken, som
pågår mellan den 1 juni till och med
31 augusti, är inte minst att väcka
lusten för unga att läsa böcker. De
allra minsta kan även vara med.
- Sommaren är en bra tid att läsa
böcker. Många är lediga och inte
minst nu under coronapandemin
där många aktiviteter ställts in är
läsningen något som kan få sig ett
uppsving. Tänk på att högläsningen
är minst lika viktigt som att läsa
själv. En vuxen eller storasyskon
kan läsa för de allra minsta som
också kan vara med. De får då
lämna in ett häfte där de ritat något
de minns från böckerna. Att även
använda sig av fantasin och skapa
egna bilder är viktigt, säger Jessica
och Evelina.
I skrivande stund har biblioteken
fortfarande stängt, men erbjuder
take away av böcker.
- Det har varit en otroligt positiv
respons. Om vi inte öppnar under
sommaren kommer vi fortsätta
erbjuda denna tjänst.

Bibliotekarierna Evelina Breslin och Jessica Åkerberg tycker att Sommarboken är ett bra projekt som
kan engagera läsandet hos både barn och vuxna.

Sommarbokshäften kommer även
finnas i digitalt format för barn
och vuxna. För de allra minsta
som lämnar in teckningar gäller att
lämna eller skicka in sitt häfte till
biblioteken.
- Vi kommer även dela ut häften
och informera mer om Sommarboken. Till de allra första väntar
goodiebags, lovar Jessica Åkerberg
och Evelina Breslin.

Beställning av böcker görs antingen på
telefon 046- 25 12 65 (Staffanstorp),
046- 25 15 94 (Hjärup), bibliotekens
webbplats eller e-post biblioteket@
staffanstorp.se och hjarups.bibliotek@
staffanstorp.se
Mer information om Sommarboken,
häften och goodiebags utanför biblioteken
i Staffanstorp och Hjärup.
När: 28 maj, 1 juni, 4 juni, 10 juni, 15
juni.
Klockan: 14-16
Se till att hålla avstånd

BOKTIPS

Livets ABC

Jag ser allt du gör

Kiosken

Regnmannen

av Lisen Adbåge
(barn)

av Annika Norlin
(vuxen)

av Anete Melece
(barn, ca 3-6 år)

av Jonas Karlsson
(vuxen)

Det här är en ljuvligt fyndig
ABC-bok, som på ett förbluffande sätt lyckas täcka ett helt
liv. En härlig högläsningsbok
för alla åldrar!

Flugo mot
flugsmällan
av Tedd Arnold
(för nybörjarläsaren)
Flugo, en liten fluga, är Buzz speciella husdjur. I denna bok följer
Flugo med på utflykt till en fabrik
som visar sig vara en flugsmällefabrik. Hur ska det gå för Flugo?

Norlin debuterade i våras som
författare med novellsamlingen
Jag ser allt du gör. Boken har blivit
rosad för sin tonsäkerhet. Tidvis är
berättelserna humoristiska, men de
innefattar alltid ett stråk av allvar.

Viggo
och rädslolistan
av Lisa Bjärbo
(högläsning för barn
ca 5-8 år)
Detta är en högläsningsbok om
Viggo 7 år som ritar en hemlig lista
om allt han är rädd för. Det är rätt
jobbigt att vara rädd och att inte
våga berätta för andra om listan.

I den här bilderboken möter läsaren
kioskägaren Olga som drömmer om
ett annat liv. Livet är enformigt men
så en dag händer något! Bilderna
i varma pasteller lockar till omläsning!

Tag och skriv!
(vuxen)

Tag och skriv är en antologi med
flera författares egna reflektioner till
varför de skriver och hur de skriver.
Det är en inspirerande bok kring att
skriva som kan väcka lust till eget
skrivande.

Ingmar, en pensionerad regissör,
har byggt hela sitt liv kring sin
trädgård sedan hustrun dog. En
sommar upptäcker Ingmar en speciell vattenkran i sin trädgård som
får konsekvenser för hela den lilla
staden han bor i.

Mer/längre tips finns att läsa på
staffanstorp.se
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Evenemang i sommar
Ung i Staffanstorp informerar
på webben
- Det kommer att hända roliga saker inom Ung i Staffanstorp under
sommaren, men vi måste anpassa
oss efter de råd och restriktioner
som gäller för stunden pga smittorisken, säger fritidschefen Andreas
Andersson.
- Håll därför koll på ungistaffanstorps webbsida på staffanstorp.se
och via våra sociala medier facebook och instagram för information
om våra sommaraktiviteter. Sökord:
ungistaffanstorp

Bråhögsbadet
Bråhögsbadet i Staffanstorp öppnade i begränsad omfattning tisdagen
19 maj med öppettider tisdag till
fredag samt lördag och söndag.
Under pingshelgen är badet stängt
30-31 maj.
Omklädningsrum och duschar har
delats av i mindre enheter med tydligt skyltad information om

regelverk och egenansvar under
covid 19-pandemin.
Bråhögsbadet planerar för normala
öppettider från och med 10 juni
men följer alla allmänna råd och
restriktioner. Innan du besöker badet,
gå in på hemsidan med aktuell information och öppettider:
staffanstorp.se/brahogsbadet.

Staffanstorps konsthall
Två spännande utställningar planeras preliminärt i Staffanstorps
konsthall i höst. 22 augusti till 3 oktober visar den prisbelönte fågelfotografen Brutus Östling sina fantastiska fågelporträtt. 17 oktober till 12
december gästas konsthallen av 33
lokala och regionala konstnärer från
Västra Skånes konstnärsgille VSKG.
Utställningen delas upp i tre perioder med 11 konstnärer i varje.
Om smittorisken förhindrar ett genomförande flyttas utställningarna
till senare datum.
Mer info: staffanstorp.se/fritid-och-upplevelser/konsthallen/

Trivselpunkten informerar
Seniorveckan coh Skåneveckan
för psykisk hälsa arrangeras inte
i år.
- Istället planeras för andra
trevliga aktiviteter när det getts
klartecken att öppna verksamheten igen, säger samordnare Taina
Ahola.
- Men vi hoppas ha möjlighet att
arrangera både Seniorvecka och
Skåneveckan hösten 2021.
Mer info:
staffanstorp.se/trivselpunkten/

Skånefestivalen
Skånefestivalen i Hjärups
Jakriborg tar paus 2020 och
siktar istället mot sommaren
2021. Festivalen arrangeras av
Staffanstorps kommun i samarbete med Uppåkra IF och med
stöd av Sparbanken Skåne. Den
skulle ha gått av stapeln helgen
före midsommar.

Information
om de nya
sopkärlen
Under 2020 kommer nya sopkärl att
levereras ut till Staffanstorp kommuns invånare.
I samband med detta vill Byggenheten informera om att ingenting
får lov att placeras i ”sikttriangeln”,
då många väljer att bygga in och
skydda sina sopkärl. Sikttriangeln
gäller vid in- och utfarter, vid korsningar samt gång- och cykelbanor.
Se bifogad bild. På bilden kan ni se
vilka avstånd som gäller. Vid sikttriangeln får ingenting högre än 0,8
meter placeras. Tänk på att detta
även gäller växtlighet och staket/
murar/plank.

