många av oss blir inte julen som vanligt i år.
”Har tomten gjort sin digitala strategi?” För
Pandemin påverkar våra liv på många plan.
Tre staffanstorpsprofiler berättar hur de tänker
3
fira sin jul i år

Byggstart för Engelska skolan

Stolt över personal och elever		

Högtryck på biblioteken

Bygglovet är klart och i vinter inleds uppförandet av den nya skolan på Vikhem.
6

- Elever och personal gör jättebra insatser
under pandemin, säger biträdande
6
utbildningschef Ann Edvik.

Böcker som take away, via avhämtning, är
10
en succé på våra bibliotek.
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Så firar vi julen i år!

Christian
Sonesson

Mycket i våra liv har blivit annorlunda dessa dagar. Många av oss tvingas planera om och ställa om,
både hemma och på jobbet. StaffanstorpsAktuellt har ställt två frågor till tre kända personer:
Hur firar du och din familj jul i år och hur har coronan påverkat ditt jobb under året?

Kommunstyrelsens
ordförande (M)

”Vi delar upp firandet i år”

Året börjar nu gå mot sitt slut och
det visade sig bli ett exceptionellt
år som ingen hade kunnat räkna
med. Året har helt präglats av
arbetet med pandemin och att försöka begränsa smittspridningen.
Staffanstorps kommun har fattat
många proaktiva beslut och varit
snabbfotad i sitt arbete.
Staffanstorps kommun har än så
länge klarat sig förhållandevis väl
under pandemin, även om också
vi drabbats, och insatserna från
såväl kommunanställda som från
civilsamhället är berömvärda och
förtjänar att uppmärksammas.
Vi applåderar dessa insatser men
applåder är inte allt. Därför föreslås en extra utbetalning innan
jul till kommunens medarbetare.
Samtliga ekonomiska uppföljningar pekar på att Staffanstorps
kommun även i år väntas göra ett
synnerligen starkt resultat för året.
En del av överskottet härrör från
statsbidrag med anledning av pandemin. Det är därför rimligt och
rätt att medarbetare under ett extraordinärt år får del av resultatet.
Utbetalningen ska ses som ett
extra tack för de insatser som
gjorts under året, insatser som
troligen räddat liv och som mildrat effekterna av pandemin i vår
kommun. Den extra utbetalningen
kommer att vara 5 000 kronor per
anställd. Pengarna är inte förbehållna i form av presentkort utan
betalas ut som lön.
Slutligen vill jag rikta ett stort tack
för alla insatser under år 2020 till
såväl medarbetare som till civilsamhället, och tillönskar er alla en
riktigt God Jul och Gott Nytt År!

Annika Jalgén
VD för Businessport
Staffanstorp

Staffanstorp vill vara kvar
i Kommunförbundet Skåne
Staffanstorp kommuns
ambition är att vara kvar som
medlem i Kommunförbundet
Skåne. Beslutet fattades
under kommunfullmäktiges
sammanträde i november.
Det var i april förra året som kommunen begärde utträde ur Kommunförbundet Skåne, nuvarande
Skånes kommuner, efter kritik mot
bland annat höga avgifter för medlemmarna och att förbundet lagt
alltför mycket resurser och tid på
frågor som inte var till direkt nytta
för medlemmarna.
Staffanstorp kommuns beslut ledde
till ett förändringsarbete av Skånes
kommuner, bland annat genom att
effektivisera organisationen, ändra
stadgarna och införa en ny styrmodell. Den 27 mars kom kommunen
och förbundet i en gemensam

avsiktsförklaring överens om att
omedelbart avbryta pågående insatser och arbete i utträdesprocessen.
Bland annat har förbundet fattat
beslut om att totalt sett minska avgifterna för medlemskommunerna.
- Tack vare vårt agerande inleddes ett omfattande reformarbete
i Skånes kommuner. Ett väl fungerande, ändamålsenligt inriktat och
rätt dimensionerat förbund ligger i
samtliga skånska kommuners intresse, säger kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson (M).
På kommunfullmäktiges sammanträde den 11 november fattades ett
enhälligt beslut att återta begäran
om utträde ur Kommunförbundet
Skåne (Skånes kommuner) och
kvarstå som medlem även efter den
31 december 2020. Ärendet tas upp
av Skånes kommuner på ett styrelsemöte i december.

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!

Skatten blir
oförändrad
nästa år
Kommunalskatten blir
oförändrad i Staffanstorps
kommun. Beslutet fattades
under kommunfullmäktiges
sammanträde den
11 november.
Skattesatsen kommer även nästa
år 2021 vara 19,54 kronor per
intjänad hundralapp för invånare
i Staffanstorps kommun.
Under sammanträdet skulle även
beslut kring hela budgeten för
2021 fattas. På grund av rådande
omständigheter med ökad smitta
av covid-19 i samhället beslöt
kommunfullmäktiges ledamöter
att bordlägga och flytta fram
övriga beslut kring budgeten för
2021 till nästkommande fullmäktigesammanträde i december.

Ansvarig utgivare
Per Almström, kommundirektör

Kommuntidning som ges ut av
Staffanstorps kommun med fem
nummer under 2020.
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Hur firar du och din familj
julen i år?
- Vi brukar fira jul med stora
familjen, både morföräldrar, barn
och barnbarn. Vartannat år är vi
6-8 personer och vartannat upp till
15-16 personer. Men i år delar vi
upp firande. Själva julafton blir vi
bara tre, men dagarna efteråt får vi
besök i mindre konstellationer. Det
tråkigaste är att de äldre, min mans
och mina föräldrar, gärna vill fira
med oss men det får de inte.
- Ett tips från mig är: Köp dina

julklappar lokalt i Staffanstorp och
få dem skickade hem till dig eller be
att få hämta vid dörren. Så stöder
du den lokala företagsamheten!
Hur har coronan påverkat
ditt jobb?
- Vi har fått ställa om helt och
hållet på Businessport under året.
I våras fick vi många frågor från
våra företagare om hur man ställer om eller pausar sin verksamhet.
Nu efter sommaren är det ny oro
och nya stora frågor. Vi förmedlar

kontakt med kommunen och olika
organisationer som ger stöd och vi
har fått stöd av Region Skåne att
starta digitala nätverk för både stora
och mellanstora företag och små
enmansföretag där företagarna får
stöd av varandra och av en coach.
Det kan bland annat handla om hur
man ställer om sin verksamhet eller
agerar i kris men vi har ju bolag
som går riktigt bra också, de kan få
hjälp att tänka på hur man organiserar sig när man växer fort.

”Normalt hade vi varit 15-20 personer”
Ali Mohammed
Grönsakshandlare
Staffanstorp
Hur firar du och din familj
julen i år?
-Vi firar jul för barnens skull, så
att de ska bli glada. Normalt är vi
15-20 personer i släkten som firar
tillsammans men i år blir vi inte så
många. Jag, min fru och våra fem
barn firar hos min mellanbror i
Lomma. Vi är en stor familj och tråkigt är att min 93-åriga pappa inte
kan vara med och fira jul med oss

och inte heller min storebror. De
bor kvar i Kurdistan i norra Irak där
min pappa varit affärsman och min
storebror är högstadielärare.
Hur har coronan påverkat
ditt jobb?
- Situationen har påverkat allting
och försäljningen är lägre i år. Men
mina kunder är jätteduktiga. De
stannar och väntar utanför grön-

sakshandeln tills det är plats att
komma in. Kunderna reglerar detta
så fint själva och vi har aldrig behövt säga till någon.
- Nu stänger vi caféet i rådhuset för
året och öppnar igen i februari men
grönsakshandeln har öppet ända till
nyår och sedan öppnar vi även den
igen i februari, bara det är tillräckligt milt väder, för vi har ingen
värme där.

Staffanstorps kommun

”Undrar hur tomten gjort sin digitala strategi?”

staffanstorpskommun

Karin Nilsson

Staffanstorps kommun
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Verkställande ledamot
Uppåkra arkeologiska center
Hur firar du och din familj
julen i år?
- Vi brukar vara 10-15 stycken
på jularna men i år blir det bara
kontakt med släkten via Facetime.
Jag tror vi kommer att fira själva
hemma med familjen. Det blir inte
mormor, morfar, farmor, farfar och
kusinerna i år. Vi brukar vara 10-15
stycken men i år blir vi fyra och vi
stannar hela julen i Staffanstorp.
”Det kommer att bli den sämsta
julafton jag haft i hela mitt liv sedan

jag föddes”, hörs dottern Elin, 10
år, utbrista i bakgrunden.
- Det enda som är positivt med
detta är att vi lärt oss att man inte
behöver planera förrän precis innan. Vi vet ju inte vad som händer
fram till jul, utan man får anpassa
sig efter den situation som gäller
den 24 december, säger Karin och
tillägger skämtsamt:
- Jag funderar förresten på om tomten finns på Facetime eller hur han
annars har gjort sin digitala strategi?

Hur har coronan påverkat
ditt jobb?
- Vi har inte haft lika många besök
som vanligt på Uppåkra men vår
Vendeltidsdag på nätet har i denna
stund haft besök av hela 36 000
tittare. Vi har nått många, många
fler än ett vanligt år, trots att vi haft
många avbokningar, och det är vi
förstås väldigt glada över.
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Smittspridningen av covid-19 fortsätter att öka kraftigt
Vi lever just nu i en tuff tid
där det gäller att hålla i och
hålla ut. För att försöka stoppa
och minska smittan förlängde
därför Staffanstorps kommun
sitt beslut om restriktioner
den 17 november fram till
och med 15 januari 2021.
- Vi måste alla vara försiktiga i den
situation vi nu befinner oss i. Det
lokala beslutet fattas för att minska
risken för smittspridning i Staffanstorp och Skåne. Vi befinner oss i en
ytterst allvarlig situation. Det är och
kommer att bli en tuff situation.
Därför måste vi göra vad vi kan för
att bryta och minska smittspridningen, vilket också är en uppmaning från Folkhälsomyndigheten
och Smittskydd Skåne till de skånska kommunerna, säger Christian
Sonesson (M), kommunstyrelsens
ordförande.

Staffanstorps kommun har under
året arbetat intensivt med att motverka en eventuell smittspridning.
Beslutet från 28 oktober förlängs till
den 15 januari 2021, och grundar
sig i följande två prioriteringar:
1. Att skydda kommunens invånare så långt det är möjligt
2. Att skydda våra mest kritiska
och utsatta verksamheter
Restriktionerna i kommunen är
bland annat:
Att samtliga arrangemang/ aktiviteter där kommunen är arrangör eller lokalansvarig maximalt får tillåtas
i en omfattning av åtta (8) personer.
Att samtliga kommunala verksamhetslokaler och anläggningar som är
publika och inte en del av kärnverksamheten (vård, skola, omsorg) inte
längre är öppna och tillgängliga för
allmänheten. Idrottsanläggningar,
badhus, konsthallen, fritidsgårdar,
öppen verksamhet, Trivselpunkten
med mera stängs därför.

Biblioteken i Staffanstorp och
Hjärup stängs.
Mer om biblioteken kan du läsa
längre fram i detta nummer.
Begränsningar av fysiska möten
och besökstider i och till Rådhuset.
Idrott för barn och ungdomar
När det gäller idrottsanläggningar
är de öppna för organiserad träning för ungdomar födda 2005 och
senare.
Observera att samtliga omklädningsrum är stängda.
Bråhögsbadet ska var vara öppet
för organiserad träning för ungdomar födda 2005 eller senare samt
för simundervisning som bedrivs
inom ramen för skolverksamheten.
Läs mer information på Bråhögsbadets webbplats, www.staffanstorp.
se/brahogsbadet
Observera även att Smittskydd
Skåne betonar att inte genomföra
matcher, cuper och tävlingar.

Covid-19 Foto: Unsplash

Den kommunala servicen ska –
givet de begränsningar som beslutet
innebär – upprätthållas så långt som
möjligt under denna period.
För kommunanställda i Staffanstorps kommun gäller bland annat
förbud mot tjänsteresor, fysiska
möten ska ersättas av digitala möten
och de som har möjlighet ska arbeta
hemifrån.
Restriktionerna gäller fram till 15
januari 2021. Beslut kan komma att
hävas eller förlängas om smittläget
kräver det. Även Region Skåne har
infört skärpta restriktioner som
gäller i ett första skede fram till och
med den 13 december. Läs mer om
detta på kommunens webbplats,
www.staffanstorp.se
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Satsningen på nya äldreboenden gav snabbt resultat
Den stora satsningen på
särskilda boenden i Staffanstorps kommun har gett
snabbt resultat. Våra nya
boenden rankas idag bland
de bästa i landet i en
nationell undersökning utförd
av Socialstyrelsen.
Den nationella brukarundersökningen ”Vad tycker de äldre om
äldreomsorgen?” genomfördes
i våras och resultatet speglar vad
brukarna tyckte i mars och april.
Alla som bor i särskilt boende fick
en rad frågor att besvara, ofta med
hjälp av sina anhöriga, och ungefär
hälften har svarat.
- Resultatet visar att den långsiktiga
satsningen på helt nya boenden
med höga kvalitetskrav har lönat
sig. Byggprocesser tar lång tid, och
under några år har vi haft brist på
platser i väntan på nya boenden.
Det har speglats i resultaten, men
nu ser vi att det vänder, säger omsorgsförvaltningens förvaltningschef Leila Misirli.

- Såklart blir man strålande glad av ett sådant här resultat. Den stora utmaningen idag är att behålla
detta resultat även när verksamheten växer, säger verksamhetschef Helen Frennemark Hållö på Villa
Roos park

Ny utmaning
Alla särskilda boenden i Staffanstorps kommun hamnar högt i
undersökningen och allra högst
kommer Villa Roos park, som drivs
av vårdföretaget Vardaga.
- Jag står av naturen med fötterna
på jorden och man ska inte se detta
som en tävling utan vi ska använda
resultatet i vårt arbete att förbättra
oss ytterligare. Såklart blir man strå-

lande glad av ett sådant här resultat
och den stora utmaningen idag är
att behålla detta resultat även när
verksamheten växer, säger verksamhetschef Helen Frennemark Hållö
på Villa Roos park

Utvecklingsresa
Viktiga områden där äldreboendena
i Staffanstorps kommun hamnat
i topp är till exempel trygghet,

tillgång till sjuksköterska och läkare
och att trivs med sin bostad.
- Vi kan se exakt vilken ranking vi
fått nationellt på varje fråga och
vi kan även se en jämförelse med
andra skånska kommuner. Nu är vi
bland de 25 procent bästa i landet.
På vissa områden är vi bäst i Skåne
och på vissa ligger vi trea, säger
avdelningschef Mårthen Mirza på
omsorgsförvaltningen på Staffanstorps kommun.
- Vi har verkligen genomgått en
utvecklingsresa och vi vill såklart
förbättra vårt resultat ytterligare,
men framför allt vill vi att resultatet ska hålla i sig. Vi lutar oss inte
tillbaka utan tittar idag vidare på de
frågor där vi kan bli ännu bättre.
- Mycket av resultatet är politikens
förtjänst. Man har vågat satsa på ett
system som gör att det byggs fler
nya boenden. Vi tjänstemän har
parallellt gjort ett omfattande arbete
med att ta fram kriterier, regelverk,
bra avtal med rimliga krav på de
privata utförarna, något som också
är viktigt för att kunna lyckas.

Vill stärka invånarnas möjligheter till arbete i pandemin
tion till fortsatta studier eller arbete.
Vårt mål är att alla ungdomar i
Staffanstorps kommun ska ha en
meningsfull sysselsättning, säger
Besnik Ismajli, enhetschef etablering och vägledning.

Coronapandemin har lett till
att historiskt många blivit
varslade från sina jobb.
Arbetsmarknadsförvaltningen
i Staffanstorp jobbar intensivt
för att stötta kommunens
invånare och för att hålla
ner andelen arbetslösa
i kommunen.
Ökningen finns även bland invånare
i Staffanstorps kommun, om än inte
i lika stor utsträckning som i övriga
landet. StaffanstorpsAktuellt har
pratat med arbetsmarknadsförvaltningen som bekräftar det tuffa läge
Sverige står inför.
- Vi står inför ett unikt läge där
arbetslösheten ökar i hela landet
och världen. Även om ansvaret för
arbetsmarknadspolitiska insatser i
första hand vilar på arbetsförmedlingen så arbetar vår kommun på
flera olika sätt med att stärka arbetssökande kommuninvånares möjligheter till arbete, säger Annette
Christiansson, chef för arbetsmarknadsförvaltningen i Staffanstorps
kommun.

Unga i fokus
Det som händer när arbetslösheten
ökar generellt är att grupper som
redan tidigare haft svårt att ta sig in
på arbetsmarknaden får det ännu
tuffare, bland annat unga som ännu

Ökad tillgänglighet

Annette Christiansson, chef för arbetsmarknadsförvaltningen

inte hunnit etablera sig på arbetsmarknaden eller som inte fullföljt
sin gymnasieutbildning. I juni fanns
det 75 ungdomar i Staffanstorp
som befann sig i denna sistnämnda
situation. Genom ett mycket gott
samarbete med Business Port och
kommunens alla företagare har omkring 25 av dessa ungdomar kunnat erbjudas arbete i någon form
medan cirka 25 har funnit motivationen att återuppta sina studier. Av
resterande 25 ungdomar finns föräldralediga, sjukskrivna, men också
några som ännu inte hittat någon
form av sysselsättning.
- Vi arbetar ständigt med att komma i kontakt med dessa ungdomar
för att kunna ge stöd och motiva-

När antalet personer i arbetslöshet ökar och allt fler är i behov
av arbetsmarknadsförvaltningens
stöd måste resurserna utökas eller
omfördelas. 2020 har förvaltningen
utökat antalet studie- och yrkesvägledare samt gått med i ”Unga
vuxna” i Lund som ger stöd och
hjälp till unga mellan 16-29 år som
av någon anledning inte mår så bra
och kanske just av den anledningen
inte orkat fullfölja sina studier.

Under 2021 kommer arbetsmarknadsförvaltningen att införa digitalt
ansökningsförfarande för ansökan
om ekonomiskt bistånd. Målet är
att efterhand även införa automatiserad handläggning av ekonomiskt
bistånd.
- Det är ett ständigt pågående
arbete med att ställa om verksamheten efter rådande behov. Genom
digitalisering och automatisering av
ekonomiskt bistånd kan vi öka vår
tillgänglighet och service gentemot
kommuninvånarna, säger Annette
Christiansson.
Detta är en kortad version. Läs texten
i sin helhet på kommunens webbplats,
staffanstorp.se

Många unga har erbjudits jobb eller börjat studera under coronapandemin. Foto: Pixabay

Stärker tryggheten för personer med nattillsyn
Under hösten 2020 har
Staffanstorps kommun startat
ett pilotprojekt för E-tillsyn,
tillsyn utförd på distans.
Detta är ett alternativ till fysisk tillsyn för dig som är lättväckt eller för
dig som känner ett behov av tillsyn
på natten men samtidigt känner ett
obehag inför att personal kommer
in i din bostad när du sover.
- Vi skapar en trygghet för den
enskilde och är en tystare form av
tillsyn där vi inte behöver besöka
personen mitt i natten och riskera
att rubba nattsömnen. E-tillsyn
gör det möjligt för dig att bo kvar
hemma och samtidigt få behålla din
integritet, självständighet och trygghet. Grannar och anhöriga blir inte

Tillsynskameran aktiveras på tider som den
enskilde och personalen kommit överens om.

heller väckta av ljud från bilar, trappor och portar som kan uppstå från
nattpersonal inom hemtjänsten,
säger Paulina Hallgren, avdelningschef på omsorgsförvaltningen och
Malin Rönnemalm, biståndshandläggare.
I pilotprojektet är deltagandet
begränsat till fem personer och lika
många kameror. Deltagarna kommer att vara personer som sedan
tidigare har ett biståndsbedömt
behov av nattillsyn i trygghetsskapande syfte. Målet är även att ge
den enskilde bättre nattsömn och
ett bättre välbefinnande. En rad
svenska kommuner, bland andra
Kävlinge, Malmö, Lund och Eslöv,
använder sig idag av den digitala
lösningen.
- Det är en teknisk lösning som
blivit populär i flera kommuner. Vi
vill testa det och befinner oss just
nu i uppstartsfasen av projektet
som pågår fram till februari nästa
år, förklarar Malin Rönnemalm.
E-tillsyn utförs genom en kamera
som installeras hemma hos den
enskilde där det är personalen vid
kommunens nattpatrull som gör
tillsynen och ansluter till kamera
via en surfplatta. Om allt ser ut att
vara i sin ordning stängs kameran

- E-tillsynen skapar en trygghet för den enskilde och är en tystare form av tillsyn som inte behöver rubba
nattsömnen, säger Paulina Hallgren och Malin Rönnemalm på omsorgsförvaltningen.

igen. Om personalen inte kan se
den enskilde i bilden åker personalen ut och gör en fysisk tillsyn i den
enskildes bostad.
- Kameran står inte igång hela tiden
utan aktiveras endast på valda tider
som den enskilde och personalen
kommit överens om. Det handlar
inte om någon form av kontinuerlig
övervakning utan är ett hjälpmedel
för att ge en ögonblicksbild vid ett
par tillfällen under natten, förklarar
Malin Rönnemalm.

Till våren görs en analys av projektet. Om det faller väl ut är tanken
att det på sikt ska implementeras
i verksamheten.
- Vi tror verkligen på denna lösning.
Det är också ett led i kommunens
digitaliseringsprocess. Vi tittar
mycket på vad som finns i välfärdsteknologin och vill vara i framkant
för att underlätta främst för den
enskilde men även personalen, säger
Paulina Hallgren.
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Ny lärmiljö testas i Hjärups skola

Så hanterar skolorna covidpandemin i höst:

”Personal och elever gör ett jättebra jobb”
Smittotalen har under hösten
åter ökat i Skåne. Skolorna är
fortsatt öppna, men arbetet
intensifieras för att motverka
smittspridningen.
Hur hanterar ni den ökande
coronapandemin i skolorna och
förskolorna i Staffanstorps kommun, biträdande utbildningschef Ann Edvik?
- Personal och elever gör ett jättebra
jobb, håller avstånd till varandra, ser
till att tvätta händerna och i övrigt
vara försiktiga. När det går hålls ett
”celltänk” så att olika klasser inte
träffar varandra på samma vis som
tidigare. Vi utför extra städning av
kontaktytor och toaletter för att inte
driva smittan vidare. Lämning och
hämtning av elever till skolan eller
fritidshemmet sker utanför lokalerna.
Man undviker fysiska möten och
har hållit föräldramöten och skolråd
digitalt denna höst.
- Det finns affischer uppsatta med
påminnelser om hur vi ska förhålla
oss för att minimera risken för att
sprida smitta.
Får ni många frågor om smitta
från medborgarna?
- Vi får frågor om hur länge man
behöver låta sitt barn vara hemma
vid sjukdom. Vi informerar regelbundet på Vklass när ny information finns från Folkhälsomyndigheten. Just nu har vi fått frågor om

- Vi är tacksamma för den förståelse vi möter från vårdnadshavarna kring hur vi hanterar pandemin,
säger biträdande utbildningschef Ann Edvik.

varför vi inte stänger ner skolan
när det finns bekräftade smittfall på
någon skola.
- Vi har haft samverkanskonferens
med Smittskydd Skåne. Stängning
av skolor är möjlig om så många i
personalen är sjuka att undervisning
inte går att genomföra, om smittspridningen är så spridd att smittskyddsläkare bedömer att det är
lämpligt att stänga skolan en period
eller om regeringen beslutar om
stängning, som i våras för gymnasiet. Enligt Smittskydd Skåne har de
dock ännu inte rekommenderat att
stänga någon skola utifrån smittrisken, enligt deras information från
13 november.
- Vi har regelbundna digitala möten
med alla rektorer för att sprida ny

information, följa upp de frågor
som finns, samordna våra insatser
och följa hur frånvaron ser ut på
våra enheter. Kommunledningen
följer också hur frånvaron ser ut.
Det goda samarbetet i kommunen
är extra viktigt i ett sådant här läge.
Möter ni mycket oro och rädsla
på våra skolor och förskolor?
- Det ser olika ut, några känner ett
lugn och är inte särskilt oroliga,
andra känner sig mer oroliga över
situationen. Vi har full förståelse för
att pandemin väcker oro och rädsla.
Rektorerna får en del frågor, både
från personal och från vårdnadshavare.
- Vi ska komma ihåg att barn och
unga smittar varandra och vuxna

i liten utsträckning. Personal och
barn i förskola och skola har inte
drabbats i högre utsträckning än andra grupper i samhället, trots att vi
har haft förskolor och skolor öppna
under hela pandemin.
- Vi är tacksamma för den förståelse vi möter från vårdnadshavarna.
Det är en annorlunda period och
tidvis har skolor och förskolor en
del personal borta på grund av de
stränga direktiven att stanna hemma
vid minsta symtom. Då blir det ett
pussel på morgonen för att omfördela personal så att dagen kan
genomföras.
Finns det risk att någon förskola
eller skola måste stänga för att
det är för många sjuka?
-Det hoppas vi slippa. Vi har en
handlingsplan som följs när många
är frånvarande och hittills har vi
inte tvingats stänga någon enhet.
Om det ändå skulle bli aktuellt blir
berörda vårdnadshavare informerade, distansundervisning kommer
att hållas och skolan håller öppet
för de vårdnadshavare som har
samhällsviktiga arbeten, som inom
sjukvård och räddningstjänst. Erfarenheten från i våras när det var
distansundervisning på gymnasiet
var att studieomotiverade elever och
elever med stödbehov hade svårare
när de inte var i skolan. Men som
sagt hoppas vi att det ska kunna
undvikas.

Byggstart närmar sig för Engelska skolan
Detaljplanen har vunnit laga
kraft, bygglovet är klart och
startbeskedet är beviljat.
I vinter inleds byggandet av
Internationella engelska
skolan IES i Staffanstorp.
- Vi är mycket glada över möjligheterna och förtroendet att få öppna
en skola i Staffanstorp. Det är kommunens önskemål och behov som
står i fokus, säger Anna Sörelius
Nordenborg, vd för Internationella
engelska skolan.
- Vi erbjuder en uppskattad och
beprövad skola med internationell
profil där vi utbildar eleverna att bli
tvåspråkiga utan att göra avkall på
vare sig det svenska eller engelska
språket. Det är en nyckel till att
lyckas i såväl Sverige som världen.

Internationella engelska skolan har fått bygglov och startbesked och börjar byggas i vinter.
Illustration: Fojab

Våra skolor fokuserar på att erbjuda
en trygg och ordnad skolmiljö där
lärare kan undervisa och elever lära.
Engelska skolan byggs i den norra
delen av Vikhemsområdet och
gränsar i norr närmast till Staffansvallen.
Den nya skolan, inklusive förskola,
fritidshem och idrottshall med gym

och padelhall, får en yta på 8 800
kvadratmeter i två våningar. Det blir
en tvåparallellig f-9 skola med två
klasser i varje årskurs. Totalt elevantal beräknas bli 600.
Förskolan ska drivas av Kunskapsförskolan och får en egen lugn
avskild skolgård med sovalkover
i loftgångar.
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- Det är mycket glädjande att allt är
klart. Det innebär att vi kan inleda
arbetet med målet att skolan ska
stå färdig inför höstterminen 2022,
säger Robert Cardell på fastighetsbolaget Hemsö som bygger på
uppdrag av Engelska skolan.
- Vi startar nu planeringen för allmän plats, det vill säga anläggning
av gator, ledningar, avlopp, dagvattendammar och grönytor, säger
exploateringsingenjör Anna Isgren
på Staffanstorps kommun.

Engelsk profil
Internationella engelska skolan bedriver undervisning på engelska och
svenska och lärarna har blandad
svensk och anglosaxisk bakgrund.
Koncernen IES har 38 skolor i landet
från Skellefteå i norr till Lund i söder.

Hjärups skola har fått tre nya
fina klassrum för sina treor i
den del som tidigare inrymde
en förskola och vårdcentral.
Ett av klassrummen är ett så
kallat ”pilotklassrum” med
en lång rad nya spännande
flexibla lösningar.
- Vi har försökt tänka annorlunda
kring lärmiljön, berättar Sanna
Persson som är klasslärare i 3 B
som detta läsår har sina lektioner
i ”pilotklassrummet”.
Den annorlunda lärmiljön består av
flera delar. Triangelformade bord
med hjul kan snabbt och lätt flyttas
undan eller sättas samman i nya
konstellationer, ståbord kan höjas
och sänkas. Eleverna kan sitta och
jobba på en rad olika platser i och
utanför rummet, på saccosäckar, på
mattor på golvet, på en slags trappa
längst bak i rummet, eller på en bärbar Z-stol som även har plats för en
bok, läsplatta eller dator och som är
lätt att ta med och placera var man
vill, på golvet eller utomhus.
- Allt är väl genomtänkt med ljuddämpning, avskärmning av fönsterna, dimmade lampor så att vi
kan skapa olika känslor och miljöer
i klassrummet, en interaktiv tavla
utrustad med en ”kortskjutande”
kanon, med mera, berättar Sanna.
- Det är fantastiskt roligt att få
arbeta i den här nya miljön. Jag får
tänka till litet mer mot vad jag är
van, men det är så roligt att barnen
kan röra sig mellan olika arbetsplatser och får rörelse i sin arbetsmiljö.
Även kapprummen är tänkta som
lärmiljö där barnen ska kunna sitta
och jobba. Entrén är uppdelad i en
groventré där skorna tas av och en
del där varje barn har sin egen plats
för jacka, cykelhjälm, mössa och
vantar.

- Skapandet av de nya klassrummen
blev en jättemöjlighet för oss att
prova något nytt där vi kan påverka
lärmiljön i mer flexibel riktning. Det
är en del av elevhälsan att se vilka
möjligheter vi kan ge barnen.
- Jag är lärare i grunden och väldigt
intresserad av allt som kan hjälpa
våra elever att nå bättre resultat, inte
minst lärmiljöer och dess möjligheter till påverkan med genomtänkt
ljud, ljus och möblering, säger hon.
- Dagens moderna skola är en
annan skola än när Hjärups skola
byggdes 1997, med ett annat slags
elevunderlag och en helt annan
läroplan. Lokalerna är inte alltid
anpassade efter dagens skola. Det är
viktigt att vi försöker möta barnens
alla behov och det finns så många
saker vi kan göra utifrån den miljö
vi befinner oss i utan att behöva
bygga nytt. Jag bär med mig dessa
nya erfarenheter som en vision.

- Det är fantastiskt roligt att få arbeta i den här nya lärmiljön,, säger klasslärare Sanna Persson i klass
3 B på Hjärups skola.

Hela lärmiljön i pilotklassrummet är väl genomtänkt med ljuddämpning, avskärmning av fönsterna,
dimmade lampor för att kunna skapa olika känslor och miljöer.

- Kapprummen är fantastiska för de
ger så mycket utrymme att bråk minimeras. Alla har koll på sina saker,
säger Sanna Persson.
Det är Hjärups skolas rektor Karin
Servin Karlsson som drivit idén med
det nya flexibla pilotklassrummet.

Eleverna kan sitta på saccosäckar, på mattor, på en slags trappa längst bak i rummet, eller på en bärbar
Z-stol som är lätt att ta med vart man vill.

Triangelformade bord med hjul kan snabbt och
lätt flyttas undan eller sättas samman i nya konstellationer, ståbord kan höjas och sänkas.
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Oförändrad avfallstaxa under början av 2021
Nationellt sett är det mycket
på gång som påverkar renhållningen även i Staffanstorps kommun, varav en del
fortfarande är oklart.
- Detta gör det svårt att förutspå
kostnaderna som ska täckas av
avfallstaxan och beslut om ny taxa
skjuts därför ett halvår framåt, säger
miljö- och renhållningsingenjör
Agneta Persson.
I april i år infördes en avfallsförbränningsskatt som ökade behandlingskostnaderna för hushållens
restavfall och det brännbara avfall
som lämnas på återvinningscentralen.
- Detta hade inte beslutats när nuvarande avfallstaxa beräknades, så
för kommande beräkningar måste
skatten tas med. Men ju mer som
sorteras ut av förpackningar och
matavfall desto mindre restavfall
blir det, och desto lägre kostnader

Avfallstaxan i Staffanstorps kommun förblir oförändrad under första halvåret 2021.

för detta framöver, säger Agneta
Persson.
När den nuvarande taxan antogs
fanns beslut från regeringen att
producentansvaret skulle utökas
och även fastighetsnära insamling
skulle kunna erbjudas. Detta är nu

Så här sorterar du dina sopor

Restavfall skall alltid samlas i en

påse som knyts ihop väl innan den
slängs i kärlet. Restavfall är det
som blir över när mat och återvinningsbara förpackningar sorterats
bort.

Matavfall skall alltid samlas

i matavfallspåsar i papper innan
det slängs i kärlet. Inga plastpåsar
oavsett vilken sort! Matrester,
skal och råvaror som blivit dåliga,
tepåsar och kaffesump i filter går

Tidningar och returpapper

såsom reklamblad och skrivarpapper är en egen fraktion. Denna ska
inte blandas med pappersförpackningar. Fönsterkuvert och post itlappar ska läggas i restavfallet.

också bra. Tänk på att bara fylla
påsen så att den går att vika ihop.
När påsarna börjar ta slut kontakta
Ohlssons eller kläm fast en tom
påse i locket till sopkärlet.

framskjutet till 2023, så det går inte
att sänka taxan för fyrfackskärlen
såsom tänkt.
Regeringen har tagit ett inriktningsbeslut om att avveckla producentansvaret för returpapper vilket skulle
betyda att kommunen skulle få stå

Michel Tränefors ny teknisk chef
för kostnaderna för insamling och
behandling. Går detta förslag igenom så kommer det troligtvis börja
gälla från och med 2022-01-01 och
kommunen måste då göra insatser
under 2021 för att ha ett insamlingssystem färdigt. Motståndet är
dock stort så det återstår att se hur
det utvecklas.
Istället för att höja samtliga avgifter
vid årsskiftet så kommer nuvarande taxa att behållas ett halvår till.
Främst är det avfallsförbränningsskatten som påverkar höjningen.
Minskade mängder restavfall och
brännbart avfall på återvinningscentralen ger en lägre höjning.
- Jag hoppas även på bra sortering
av förpackningarna i kärlen så att vi
får full ersättning för materialen.
Men vi är på rätt väg, av de cirka
6 400 enfamiljshushållen har cirka
4 700 valt något av alternativen med
sortering, säger Agneta Persson.

Förpackningar som omfattas av producentansvaret är det som ska

sorteras i fyrfackskärlen eller lämnas på en återvinningsstation.
Separera olika materialslag för sig om möjligt.

Glasförpackningar sorteras

i färgat respektive ofärgat. Det är
viktigt att skilja på dessa för att
glaset ska gå att återvinna. Burkar
och flaskor hör hemma här.
Dricksglas gör det inte – trasiga
sådana sorteras som restavfall.

Pappersförpackningar såsom

kartonger och mjölkförpackningar
kan vara väldigt skrymmande.
Platta till och vik ihop så mycket
det går. Kladdiga pizzakartonger
läggs i restavfall.

Plastförpackningar omfattas

både av mjuka och hårda förpackningar. Leksaker, diskborstar och
andra plastprodukter ska slängas
i restavfallet. Tänk på att det inte
längre bara är läskflaskor som går
att panta, titta efter pantsymbolen
på plastflaskorna.

Metallförpackningar kan vara

exempelvis konservburkar och
kapsyler. Värmeljushållare räknas
inte som förpackning och sorteras
som restavfall, separera koppen
från biten som håller veken så tas
de två olika metallerna om hand
i slaggsorteringen.

Michel Tränefors har utsetts
till ny teknisk chef i Staffanstorps kommun med ansvar
över gata/park, renhållning
och VA.
- Mest spännande med mitt jobb
i Staffanstorps kommun är omfattningen och bredden på arbetsuppgifterna. Det är mångfacetterat och
den ena dagen är aldrig den andra
lik, säger han.
Han räknar med att uppdraget ska
innebära många kontakter med
kommunmedborgarna.
- I första hand ska allmänheten vända sig till tjänstemännen men alla
kommunmedborgare är välkomna
att kontakta mig när de behöver det.
Michel Tränefors är 47 år, uppvuxen i Skivarp, gick gymnasiet
i Ystad och utbildade sig till civilingenjör som lantmätare inom
väg och vatten vid Lunds tekniska
högskola. Han har arbetat mycket
runtom i landet, t ex i Stockholm,
Lidingö stad, Solna stad, Skinnskatteberg samt på Fortifikationsverket
i Eskilstuna och även privat inom
fastighetsbranschen.
Närmast kommer han från motsvarande tjänst som gatu- och parkchef i Klippans kommun där han
var i fem år.
- Pendlingen har aldrig hindrat mig
från att söka mig till intressanta
jobb, kommenterar han leende om
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Sammanträden
December 2020
Nedanstående dagar sammanträder politikerna i Staffanstorps
kommun
Kommunfullmäktige
9 december 18.00
På staffanstorp.se kan du följa
sammanträdet direkt eller när det
passar dig.
Kommunstyrelsen
16 december 18.00
Stadsbyggnadsnämnden
16 december 18.00
Utbildningsnämnden
8 december 18.00

Michel Tränefors, ny teknisk chef i Staffanstorps kommun

den dagliga körningen till och från
nuvarande bostadsorten Landskrona.
- En utmaning just nu är givetvis
pandemisituationen. Vi kan varken
ha individuella möten eller möten
i grupp i samma utsträckning som
tidigare utan det mesta sker digitalt.
Vissa genomgångar måste dock
genomföras på plats, men då på ett
smittsäkert sätt. Det försöker vi vid
varje tillfälle finna bra lösningar på.

På frågan om vilka möjligheter och
utmaningar han ser i det nya jobbet
svarar han:
- Staffanstorp är en spännande och
framåtsträvande kommun att arbeta
i. Jag ser fram emot att få arbeta
med de spännande nya stora projekten som vi just nu genomför och
planerar, som till exempel Vikhem,
Södra Stanstad, Sockerstan, Hjärups
park, Fyrspåret och Västerstad.

Omsorgsnämnden
16 december 18.00
Arbetsmarknadsnämnden
8 december 18.00
Beredningen för renhållning/
VA-, infrastruktur och trafikfrågor
7 december 16.30

Här finns bygglovsbroschyren
Planerar du att bygga om
eller bygga nytt? Kanske du
behöver litet vägledning när
det gäller bygglov? Här hittar
du Staffanstorps kommuns
bygglovsbroschyr.

- Vi hade ett ganska lågt klickantal
på broschyren i mars när vi lade ut
den på nätet, men i juni började det
sticka iväg och i slutet av augusti
hade vi haft 1 700 klick på broschyren.

Under årets pandemi har antalet
bygglovsansökningar skjutit i
höjden. Många ombyggnadsplaner
realiseras när det inte längre går att
resa på semester vilket innebär en
del merarbete för de tre bygglovshandläggarna och två byggnadsinspektörerna på byggenheten.
- Varje år handlägger vi ungefär
500 ärenden på byggenheten, säger
miljö- och byggchef Bertil Bengtsson
på Staffanstorps kommun.
För att underlätta för kommunmedborgarna finns därför broschyren
om hur man söker bygglov både
digitalt och tryckt.

- Det uppstår ofta frågor hos den
som tänker bygga nytt eller bygga
om. Många söker kanske bara
bygglov en gång i livet och det är
vanligt att bygglovsansökningar
måste kompletteras innan vi kan
handlägga dem, säger miljö- och
byggchef Bertil Bengtsson.
Frågorna kan vara många: När
behövs bygglov, när behövs det inte,
när räcker det att man bara gör en
anmälan? Vad ansvarar byggherren
för, vad gör en kontrollansvarig, vad
kostar ett bygglov, hur länge gäller
bygglovet, vad händer den som bygger utan lov, vad är en situations-

Uppstår ofta frågor

plan, vad är en fasadritning, etc.
- Det är sådant vi vill förtydliga genom vår broschyr. Om vi får in rätt
handlingar redan från början kan
det gå litet snabbare vilket gagnar
både den sökande och oss.

PLANERAR DU
FÖR ATT BYGGA?
Information kring bygglovsprocessen

Här hittar du broschyren
Gå ut på staffanstorp.se och skriv
”bygglov” i sökrutan så hittar du
länken till broschyren. Du kan
också skriva in länkadressen i dess
helhet: https://staffanstorp.se/
bo-och-bygga/bygga/bygglov-ochbygganmalan/
- Föredrar du att få hem den tryckta
broschyren i brevlådan? Ring kommunens växel och be att få
bli kopplad till byggenheten, så
sänder vi hem broschyren, säger
Bertil Bengtsson.
Staffanstorps kommuns bygglovsbroschyr finns på
nätet. Du kan också få den hemsänd i tryckt form
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Biblioteken går för högtryck, med stängda lokaler
Sedan bibliotekens lokaler
återigen stängde i oktober,
i spåren av covidpandemin,
har hundratals utlån gjorts
via avhämtning, take away,
i Staffanstorp och Hjärup.
När biblioteken i Staffanstorps
kommun i mars fick stänga sina
lokaler tog det ett par veckor att utarbeta ett system för avhämtning av
böcker utanför bibliotekslokalerna.
Det tog också lite tid för Staffanstorpsborna att nås av nyheten att
det gick att låna böcker fast biblioteken var ”stängda”.

Låneböcker som take away!
- När biblioteken återigen stängde
i slutet av oktober fanns ingen
ställtid. Redan första dagen började
vi lämna ut böcker för avhämtning
och staffanstorp- och hjärupsborna
var med på noterna - trycket var

högt, säger bibliotekschef AnnaKarin Rennemark.
- Vi har ett bokningsschema med
avhämtningstider en gång i kvarten
och de första två veckorna har varit
helt fullbokade. När en vecka hade
gått fick vi utöka tiderna med en
ytterligare en timme per dag och två
kvällar i veckan, för att hinna med
alla som ville låna.
Biblioteken har även ökat tillgången
till e-medier när bibliotekslokalerna
är stängda.
Staffanstorps och Hjärups bibliotek
erbjuder möjlighet till avhämtning
av reserverade böcker på följande
tider:
Staffanstorps bibliotek:
Måndag och torsdag 10-19. Övriga
vardagar 10-15.
Hjärups bibliotek: Måndagar 10-19,
övriga vardagar 10-14.
Gör så här: Reservera det du vill
låna på bibliotek.staffanstorp.se

Ung i Staffanstorp blickar
mot digital mötesplats

(logga in med lånekortsnummer
eller personnummer och pinkod).
Du kan också ringa biblioteken
under dagtid, så hjälper vi dig med
dina reservationer:
Staffanstorps bibliotek: 046-251265
eller biblioteket@staffanstorp.se
Hjärups bibliotek 046-251594 eller
hjarups.bibliotek@staffanstorp.se
Återlämning sker på vagnar utanför
respektive bibliotek på ovan angivna
tider.

Flera kommunala verksamheter håller stängt. Detta
efter att smittspridningen av
covid-19 ökat i hela landet.

Använda bibliotekets datorer
Du som behöver tillgång till bibliotekets datorer för viktiga ärenden
kan boka tid för att använda en
dator i 20 minuter på vardagar 9-16.
Bokning sker i Staffanstorp via
medborgarkontoret@staffanstorp.
se eller 046-251110 och i Hjärup via
hjarups.bibliotek@staffanstorp.se
eller 046-251594.

- Vi har ett bokningsschema med avhämtningstider en gång i kvarten för våra take away-böcker,
berättar bibliotekschef Anna-Karin Rennemark
på Staffanstorps bibliotek.
Foto: Kristoffer Nilsson.

Läs och var med i Vinterboken på biblioteket
Vad är bättre än att läsa en
härlig och god bok under
vinterledigheten? Lånar du
den från biblioteket är det ett
gratis nöje och om du är med
i bibliotekens stora läsevent
Vinterboken så får du till och
med en egen bok.
Den 15 december till 1 februari är
det dags för Vinterboken på biblioteken i Staffanstorp och Hjärup.
Vinterboken är för alla: barn, unga
och vuxna.
- Det är viktigt att läsa för sina barn
men det är också viktigt att vara
förebild genom att själv läsa. Därför
vill vi engagera barn och vuxna i
alla åldrar i Vinterboken. I somras
slog vi stort rekord med antalet
medverkande i Sommarboken.
Totalt tog vi emot 516 häften vilket
var en stor ökning från i fjor. Vi ser
ett ökat intresse för läsning i vår
kommun, säger Jessica Åkerberg på
Staffanstorps bibliotek.
Under december hjälper flera författare biblioteken med att engagera
nya och gamla läsare till vinterboken.
- Författare som ställer upp på
Facebook och Instagram som läsande
förebilder med boktips eller med att
bara uppmuntra våra följare är bland
andra Pascal Engman, Elisabeth
Åsbrink, Petrus Dahlin och Dan
Höjer, säger Jessica Åkerberg.

Take away-böcker
Biblioteken stängde i slutet av
oktober och i skrivande stund vet
man inte när de öppnar igen. Är de
stängda går det utmärkt att beställa
böcker för take away även till
Vinterbokenläsningen, och därmed
också folder för medverkan.
Kontakta biblioteket på e-post eller
telefon för att göra en beställning.

Gör så här:
1. Låna och läs två böcker
2. Hämta en folder på ditt bibliotek
		i Hjärup eller Staffanstorp.
3. Skriv något kort om varje bok
4. Lämna in på biblioteket – och få
		en bok.

Boktips för vuxna

Rodham
av Curtis Sittenfeld
Vad hade hänt om Hillary Rodham
Clinton inte hade gift sig med Bill
Clinton? Där tar Curtis Sittenfelds
senaste roman avstamp, och vi får
följa en fiktiv berättelse om den
Hillary Rodham skulle varit utan sitt
äktenskap med Bill Clinton.

Boktips för barn

Den underliga
julklappen
av Josefine
Sundström
Mysig och stämningsfull vardagsberättelse där läsaren träffar Saga som
ska fira julafton hos sin morfar. Mitt
i alla förberedelser blir det plötsligt
dramatiskt när kusinerna hamnar i
en snödriva. Morfar måste ut med
traktorn Skrället för att få upp
dem igen.

För små barn som inte läser själv
1. Låna två böcker och högläs dessa
		för ditt barn
2. Hämta en folder på ditt bibliotek
		i Hjärup eller Staffanstorp
3. Barnet ritar något om varje bok
		i foldern
4. Lämna in på biblioteket – och få
		en bok

Mer info
Kontakta biblioteken direkt.
Staffanstorps bibliotek 046-251265
eller biblioteket@staffanstorp.se
Hjärups bibliotek 046-251594 eller
hjarups.bibliotek@staffanstorp.se

Petite - den nästan sanna historien om tjänsteflickan som blev
Madame Tussaud
av Edward Carey
Marie växer som föräldralös flicka
upp tillsammans med doktor Curtius och hjälper honom i hans något
makabra yrke att skapa vaxmodeller
av kroppsdelar som säljs till sjukhus
och läkarstudenter. Boken spritter
av berättarglädje och tankarna går
till Dickens.

För i Ung i Staffanstorp innebär det
att fritidsgården är stängd och att
inga andra inomhusaktiviteter kan
erbjudas. Men personalen kommer
att finnas ute som stöd till alla de
ungdomar som på grund av rådande
omständigheter inte har en plats att
samlas på.
- Vi har som mål att finnas ute,
skapa trygghet och vara tillgängliga för ungdomarna i kommunen
kvällar och helger, säger Andreas
Andersson, verksamhetsansvarig för
Ung i Staffanstorp.
Förutom att vara ute på stan och
finnas där för de unga hjälper personalen till med bland annat inköp
och leverans av matvaror till personer i riskgrupper.
När både lokala och regionala
restriktioner åter igen införs för att
försöka stoppa och minska smittan
stärker även Folkhälsomyndigheten
sina rekommendationer. Du ska
inte enbart hålla avstånd inomhus
utan även nu försöka hålla avstånd
med minst en armlängd när du är
utomhus.
- Det blir en utmaning för oss. Vi
är den verksamhet som ungdomar
kan vända sig till och därför vill vi
finnas där under coronasäkra förhållanden, säger verksamhetsledare
Anna Andersen Hörman.
Inga fysiska aktiviteter planeras in
på grund av coronapandemin och
restriktionerna. Ung i Staffanstorp tittar nu över olika former av
digitala lösningar så att du som ung
förhoppningsvis inom kort kan
erbjudas en digital mötesplats.
- Rådande situation tvingar oss
att tänka utanför boxen och skapa

Precis som
Kerstin
av Helena Hedlund
Den fjärde boken om Kerstin utspelar sig i december och julen är i
antågande. Kerstin ska närsomhelst
bli storasyster och det finns bara två
saker hon önskar sig i julklapp, att
det ska komma snö på julafton och
att Kerstins syskon INTE ska födas
på julafton.
Mer om Vinterboken
på staffanstorp.se

Under coronapandemin finns ingen fysisk plats för
de unga att samlas. Nu ser Ung i Staffanstorp
över möjligheterna till en digital mötesplats. Andreas Andersson är verksamhetsansvarig för Ung i
Staffanstorp. Foto: Ivar Sjögren/Arkiv

alternativa mötesplatser. En digital
mötesplats kan vara ett sätt för oss
att bibehålla kontakten med ungdomarna och ge de ett alternativ
till fritidsgården. Det kan kanske
förhoppningsvis också innebära att
vi attraherar ungdomar som inte
vanligtvis besöker oss, säger Anna
Andersen Hörman.
Här följer du den senaste information om Ung i Staffanstorp:
instagram.com/ungistaffanstorp.se
facebook.com/ungistaffanstorp
Telefon: 046-25 11 69
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Oden på plats och invigd
Så var den äntligen på plats
och invigd, det tre meter
höga och sex ton tunga
konstverket och avbilden av
guden Oden som nu pryder
den nya Hjärups park.
Oden invigdes den 19 oktober med
tal av kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson, professor
Dick Harrison och konstnären själv,
Helene Aurell.
Den magnifika skulpturen är skapad av österlenkonstnären Helene
Aurell som har haft ett fynd från
järnåldersfyndplatsen Uppåkra som
förebild.
Konstverket är både spännande att
betrakta, lekfullt och barnvänligt.
Det går jättebra för alla barn att
klättra på statyn.
- Den är mycket tilltalande och
extra kul är att den är kopplad till
vår spännande historia genom den
stora fyndplats som finns hos oss
här intill och genom den förlaga, en
odenstatyett, som grävts upp just
i Uppåkra, sa Christian Sonesson.
Dick Harrison uppehöll sig kring
Uppåkras historia i sitt anförande:
- Det är en enorm glädje att få inviga detta konstverk i den historiska
kommun där jag själv är född och

även bosatt, nämligen Staffanstorps kommun, sa Dick Harrison
och fortsatte:
- Vi talar om en fyndplats som
är sju gånger större än Birka och
som under 1000 år, mellan Julius
Caesar och tiden när de danska
kungarna börja anlägga den rivaliserande tätorten här intill, det
vill säga Lund, utgjorde järnålders stora maktcentrum. Endast
två promille är utgrävt av en plats
som nu håller på att skriva om
hela vår järnåldershistoria.
Ett år har det tagit Helene Aurell
att skapa det gigantiska konstverket hemma på gårdsplanen
i Järrestad, från ritning till färdiggjuten skulptur.
- Jag har byggt den inifrån och
ut av armering i stål, nät och
betong, berättar konstnären. Det
har varit en utmaning att ha en
liten idé som sedan skulle skalas
upp från 1 till 10. Det har varit
oerhört spännande och jag är
mycket nöjd med resultatet.
Konstverket har finansierats av
kommunstyrelsen i Staffanstorps
kommun och konstnären valdes
ut i en upphandling där ett antal
konstnärer medverkade med
olika förslag.

Digitalt program i jul:
Live på Ung i Staffanstorps
Instagram händer följande:
19/12 Music quiz
23/12 Julaquiz
30/12 Nyårsquiz
2/1
Frågesport
9/1
Överraskning
Alla punkter klockan 19.00!

Skulpturen Oden i Hjärups park invigdes till tal av professor Dick Harrison, konstnären Helene
Aurell och kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson.

Lysande fjärilar landade i Balders hage
Många har säkert upptäckt den
svärm av fjärilar som lyser bland
träden i Balders hage i Staffanstorp. Fjärilarna har landat
vid parkens entré mot Valhallavägen och vid lekplatsen inne
i parken.
De lysande fjärilarna är ett sätt att göra Balders
Hage dekorativ och intressant även under årets
mörka månader.
Foto: Marie Schyllert, Staffanstorps kommun

De lysande fjärilarna monterades
bland träden som ett sätt att göra
parken dekorativ och intressant under
årets mörka månader.

- Ambitionen är att fjärilarna ska
förflyttas till nya platser i kommunen varje år, för att på detta sätt
skapa nya upplevelser och locka till
besök, genom att tillfälligt förändra
platsen ifråga. Vi får se var de väljer
att bosätta sig nästa vinter, säger
Marie Schyllert på Staffanstorps
kommun.
Övrig säsongsbelysning runt om
i kommunen tändes under vecka
44 och 45 och lyser fram till och

med februari. Detta för att försköna och lysa upp de allmänna
platserna under den mörka
årstiden.
Julbelysningen, som stjärnorna
längs Storgatan i Staffanstorp
och granen i Kyrkheddinge,
tändes till första advent.
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Julen firas på hjul i år: ”Det behövs musik och glädje”
Ett musikaliskt vykort som
åker runt i kommunen under
juletid för att sprida sång och
glädje. Så beskriver Linda
Lundqvist årets julevenemang
”popup jul på hjul” i Staffanstorps kommun. För i år blir
det annorlunda firande på
grund av coronapandemin.
- Kan inte publiken komma för att
lyssna på musik får jag komma ut
till publiken. När så mycket i samhället stängt ner är otroligt viktigt
att någonting händer för alla, gamla
som unga. Vi måste göra något för
att hålla samhället levande. Det behövs musik och glädje, särskilt när
vi nu tvingats gå från en kramkultur
till umgänge med social distansering på avstånd, säger artisten och
musiklärare Linda Lundqvist.
När jultomten ger sig ut med sin
släde tar Linda Lundqvist bilen och
ett släp, pyntat som ett julkort, för
att sprida julglädje. Vid fem tillfällen, 28 november, 5 december, 12
december, 19 december och

Julnarren Linda Lundqvist stannar kanske till på gatan där ni bor och sjunger ett par låtar. Sjung
gärna med i fönstret och dansa in julen tillsammans med familjen. Foto: Ivar Sjögren/Arkiv

23 december dyker jul på hjul upp
någonstans i Staffanstorps kommun. Var någonstans Linda och
hennes band dyker upp blir en
överraskning.
- Rätt var det är så dyker vi upp på
gatan där du bor och spelar några
härliga jullåtar. Tanken är att alla
kan vara med på coronasäkert sätt
– genom att lyssna och sjunga med
från sin trädgård eller från ett öppet
fönster, säger Linda.

Linda Lundqvist är känd för många
som allsångsledare och artist och
har skapat julstämning varje jul med
både musik och julmys i Staffanstorps kommun. Under ett par år har
Linda hållit i trådarna i den populära levande julkalendern där luckor
öppnats dagligen och arrangemang
anordnats varje helg i december
före julafton.
I år blir det ett annorlunda firande.
Det som blir sig något likt är att

tomtestugan utanför Rådhuset
i Staffanstorp kommer att finnas
på plats.
- Ja, självklart ville vi inte ta bort
detta. Barnen ska kunna besöka
stugan som vanligt på torget.
Idén ”popup jul på hjul” grundar
sig i allsångståget som Linda tuffat
runt med över hela Skåne under
sommaren.
- När coronan slog till i våras fick
många av oss artister tänka om.
Då kläcktes idén om allsångståget.
Under pandemin har jag och min
orkester även gjort över 150 gårdsspelningar – allt från Hjärups villakvarter till Österlen och Rosengård.
Tillsammans kan vi hålla avstånd
men ändå förenas med musik
och allsång.
I jul finns också planer att besöka
kommunens äldreboenden.
- Då kommer Lions Club Vikingen
bjuda de äldre på fika. City Gross
bidrar med 50 tårtor som levereras
ut till äldreboenden. Vi vill skapa en
riktigt go kalasstämning med julmys.
Jag vill hålla glädjen uppe i denna
mörka tid, säger Linda Lundqvist.

