
En explosion i kreativitet!
Lådbilstävlingen på sportlovet satte igång 
kreativiteten på förskolor och fritidshem. 
Se resultatet!  6-7

- Nu trampar vi ut för att möta våra seniorer i vårsolen 
och vi har kaffetermos med oss på pakethållaren, 
säger Taina och Teresia på Trivselpunkten.   10

Kom ut och fika med oss!

Skydda dina värdesaker 
Staffanstorp var första kommun i landet 
att erbjuda invånarna märk-DNA. Nu är 
det dags för en påminnelsekampanj!  2

Städ & kemtvätt AB bygger nytt 
- I våra nya lokaler kan vi storsatsa på 
både tvätt och städ, säger ägarna Lotta 
och Tomas.  5
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När 2020 summeras kan det konsta-
teras att året blev framgångsrikt för 
Staffanstorps kommun, pandemin 
till trots. Kommunens ekonomiska 
ställning stärktes tack vare ett starkt 
resultat på drygt 70 miljoner kronor. 
Soliditeten i kommunkoncernen 
ökade och skuldsättningsgraden 
sjönk.

Även sett till andra än till de rent 
ekonomiska aspekterna var 2020 ett 
starkt år. Merparten av de verksam-
hetsmässiga målen uppnåddes helt 
eller devis. Sjukfrånvaron bland per-
sonalen minskade, liksom personal-
omsättningen. Under december fick 
alla anställda 5000 kronor extra i lön 
efter ett i många avseenden krävan-
de år med extraordinära arbetsinsat-
ser, vilka sannolikt räddat liv.

Skolan uppvisar väldigt starka 
resultat, inte minst vad gäller merit-
värdena för våra avgångselever. 
Gymnasiebehörigheten blev den 
bästa på tio år.

De senaste årens stora satsningar 
på äldreomsorgen ser ut att bära 
frukt. Resultatet av Socialstyrel-
sens brukarundersökning visar att 
brukarna av särskilt boende blivit 
betydligt nöjdare än vad de var året 
innan.

I olika rankingar, till exempel 
gällande näringslivs- och trygghets-
frågor, presterar Staffanstorps kom-
mun väldigt väl.

2020 blev det 31:a året i följd som 
kommunens befolkning ökade - ett 
kvitto på att många trivs väldigt bra 
här och att många fler vill flytta hit. 
Det avspeglar sig också i priserna på 
villor, radhus och bostadsrätter 
som aldrig varit högre än vad de är nu.

Successivt, i takt med att smittalen 
minskar, kommer alla verksamheter 
att återgå till det normala. Informa-
tion kommer fortlöpande på kom-
munens webbplats.

Staffanstorps kommun var 
först ut med att lansera 
märk-DNA i Sverige 2015. 
Projektet föll väl ut och flera 
tusen hushåll valde att stöld-
skyddsmärka sina ägodelar. 
Nu går kommunen tillsam-
mans med polisen ut med en 
ny kampanj för att påminna 
om vikten att skydda sina 
värdesaker och minska risken 
för stölder. Frågan är – har du 
märkt om dina värdesaker?

– De som inte har märk-DNA idag 
har allt att vinna. Det är ett av de 
främsta redskapen för att skydda 
sina föremål. Den största styrkan 
är att det är spårbart i stora delar av 
världen, säger Henrik Lethin, säker-
hetschef  i Staffanstorps kommun.

Spårbarhet och skydd
Inbrott i hem och fordon är tyvärr 
förekommande i dagens samhälle. 
MärkDNA är ett av många bra sätt 
att skydda sig mot bostadsinbrott 
och stölder. Så här funkar det: 
 Märk-DNA är en stöldskydds-
märkning som ger polisen spårbar-
het och skyddar dina föremål.  Den 
transparenta märkvätskan är osynlig 
för blotta ögat, och innehåller en 
unik DNA-kod, som enkelt kan 
kopplas till ägaren genom ett inter-
nationellt register. Det är upp till 
dig som privatperson att registrera 
din kod. Vätskan penslas på likt ett 
nagellack eller sprayas på dina fö-
remål och blir nästintill omöjlig att 
få bort. DNA-vätskans färg håller i 
minst fem år, men DNA:t försvin-
ner aldrig.
–Det finns positiva effekter av att 
använda märk-DNA. I Staffans-
torps kommun har sedan projektet 
infördes för sex år sedan bostadsin-
brotten minskat. 
- Märk-DNA kan ha varit bidra-
gande till detta, säger kommunpolis 
Michael Rydberg.

- Förhoppningen är att kommuninvå-
narna väljer att investera i ett märk-
DNA-kit för att skydda sina föremål. 
- Det signalerar att det bedrivs ett 
brottsförebyggande arbete i det aktu-
ella området.

Ökad trygghet i kommunen
I Staffanstorp görs flera brottsfö-
rebyggande åtgärder. Märk-DNA 
i kombination med en organiserad 
grannsamverkan är två metoder som 
har en mycket god effekt i ett förebyg-
gande arbete mot brott.
Grannsamverkan innebär i grunden 
att man gemensamt tar ett ökat ansvar 
för tryggheten och det brottsförebyg-
gande arbetet i sitt område. Omfatt-
ningen och utformningen bestäms av 
de medverkande. 
–  En väl fungerande grannsamver-
kan har en dokumenterad bra effekt i 
det brottsförebyggande arbetet, säger 
Michael Rydberg.
– Staffanstorps kommun är och ska 
fortsatt vara en trygg och säker kom-
mun att bo och arbeta i. Bland annat 
satsar vi på kamerabevakning, organi-
serad grannsamverkan och förra året 
fick våra vakter utökade befogenheter. 
I vår årliga trygghetsmätning ser vi 
att invånarna känner en ökad trygg-
het men vårt arbete slutar inte för 
det. Förutom att uppmärksamma om 
märk-DNA kommer vi att fortsätta 

arbetet med att ha en närvarande 
säkerhetsenhet ute i kommunen, 
säger kommunens säkerhetschef  
Henrik Lethin.

Hur går du till väga?
Har du skyddat dina värdesaker 
och behöver hjälp för att se om 
föremålen måste märkas om? El-
ler är du intresserad av att inför-
skaffa märkDNA? Kontakta då 
polisen eller ditt försäkringsbolag 
för mer information. Du kan 
även ringa kommunens säker-
hetsenhet på 0722-430669.

Tips till dig med märk-DNA:

 DNA-vätskans färg håller i 
minst fem år. Tänk på att skaka 
din flaska ett par gånger varje år 
för att behålla hållbarheten

 Upprätta en inventarielista du 
förvarar på en säker plats. 

 Glöm inte att registrera din 
vätska hos ditt försäkringsbolag/
återförsäljare. 
 
Ser du något misstänkt när du 
är ute i kommunen? 

Kontakta kommunens säkerhets-
enhet på telefon 0722-43 06 69 
eller Polisen 11414. Vid akuta 
situationer ring alltid 112.

Så skyddar du dina värdesaker

DNA-vätskans färg håller i minst fem år, men DNA:t försvinner aldrig.
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Nu planeras det för nya 
möjligheter att bo mitt 
i centrala Staffanstorp. 
En detaljplan förbereds 
med sikte på sextio nya 
bostadsrätter och ett 
eventuellt trygghetsboende 
mitt i centrum i ett område 
med rötter i 1700-talet.  

- En viktig del i vår framtids-
strategi för att bevara vår bördiga 
jordbruksmark är att istället förtäta 
själva samhället i goda kollektivtra-
fiklägen, säger planarkitekt Susanna 
Falck. 
Angelica fastigheter AB, som äger 
det spetsiga kvarteret där Malmö-
vägen och Södra Lundavägen möts, 
har ansökt om att få bygga två 
kvarter för bostäder och centrum-
verksamhet på sin centrala tomt. 

Rötter i 1700-talet
Tomten kunde inte vara mer central 
och ligger precis där vägarna mot 
Malmö-Dalby och Lund-Trelleborg 
en gång möttes.  
Området har rötter i 1700-talet 
med ett värdefullt varierat bostads-
bestånd från olika tidsepoker. 
Här växte Staffanstorps tätort fram 
i anslutning till Sockerbruksområdet, 
Gästis och järnvägen. 
- Detta är den äldsta platsen i Staf-
fanstorp med många gamla vackra 
byggnader invid Södra Lundavägen 
som är utpekad i Staffanstorps 
kommuns kulturmiljöprogram, så 
det är viktigt att man förtätar på 
ett bra sätt och tillvaratar de kvali-
téer som finns, säger planarkitekt 
Susanna Falck.  
- Här finns redan allt, inklusive ga-
tor, tekniska system och all service, 

Förtätning av centrum – en viktig del i framtidsstrategin

till skillnad från när vi bygger nytt 
långt från service och skolor. 

Tidigt skede
I den ena delen vill fastighetsäga-
ren bygga vidare på den befintliga 
byggnaden där HMC och Studio S 
finns idag. I den andra delen rör det 
sig om en helt ny byggnad på delar 
av den parkeringsyta som idag finns 
på tomten.  

Totalt vill fastighetsägaren i de båda 
fastigheterna skapa 60 bostadsrätter 
och ett eventuellt trygghetsboende.
- Vi är ännu bara i det första skedet 
av detaljplaneprocessen, berättar 
Susanna Falck. Fastighetsägaren har 
sökt planbesked och planuppdrag 
har tagits i Stadsbyggnadsnämnden. 
- Vi jobbar just nu med de tidiga 
stadierna, gör skisser av hur bebyg-
gelsen kan komma att se ut, gör 

Telefonbedrägerier, så kallad 
vishing, är ett stort problem.

Under 2020 anmälde omkring 1 700 
personer i polisregion Syd (Skåne, 
Blekinge, Kalmar, Kronoberg) att 
de utsatts för telefonbedrägeri. 
Personer över 70 år är klart överre-
presenterade enligt polisen. Därför 
har polisen genom en vykortskam-
panj riktad till äldre informerat 
om telefonbedrägerier. Syftet är 
att öka kunskap om hur man gör 
för att inte gå i bedragarens fällor. 
Bland annat att lägga på luren om 
du är misstänksam, att inte luras att 
använda din bankdosa och att inte 

Vykortskampanj om bedrägerier till äldre

• Stress är bedragarnas bästa verktyg 
– de kan få dig att tro att du håller 
på att förlora dina pengar eller att 
en anhörig råkat illa ut.

• De som ringer kan vara andra än 
de utger sig för – även om de 
verkar trovärdiga och har 
personlig information om dig.

• Det går inte att se eller höra 
att de är bedragare. 

• Följ därför våra råd – även 
när du egentligen inte är 
misstänksam.

• Seriösa företag, 
myndigheter och 
organisationer tar 
aldrig kontakt och ber 
dig att logga in på 
bankdosa eller lämna 
ut siffror.

• Du har ingen 
skyldighet att 
vara artig när 
någon ringer – 
bedragaren kan 
använda det 
mot dig.

Bedragarnas knep

Vad ska du säga om 
någon ringer och vill 
att du ska logga in 
eller lämna ut siffror?
Till exempel: 
”Jag har inte bank-id” 
eller ”Jag vill inte”.

Kontakta din bank direkt. 
Polisanmäl och ta stöd 
av människor i din närhet.
Ring 112 vid pågående brott.
Ring 114 14 om det inte är akut.

Skydda dig mot bedrägeri
När du blir oväntat kontaktad av någon du inte känner:

Använd inte din bankdosa 
eller ditt bank-id.

Till exempel koder från din bankdosa 
eller betalkort.

Om du är misstänksam – lägg på. 
Ju tidigare du avbryter samtalet desto större 
chans har du att sätta stopp för bedragaren.

Lägg på luren

Lämna inte ut siffror

Logga inte in

Om du drabbas: Förbered dig!

Skriv ner det här:

lämna ut siffror från bank-id eller 
betalkort.
– Många blir av med sina livsbe-
sparingar och känner djup skam 
över att de inte förstod att de blev 
manipulerade. Vänner och anhöriga 
kan hjälpa till genom att prata med 
varandra om vykortet, om vad som 
står i det och hur man ska agera när 
telefonen ringer. Vi hjälps åt!, säger 
Carina Persson, regionpolischef  i 
polisregion Syd på polisens hem-
sida.

Du kan ta del av mer information 
på: www.polisen.se/bedragerisyd 

Här planeras förtätning, i det centrala läget mellan Malmövägen 
och Södra Lundavägen. 60 lägenheter och affärsverksamheter 
ingår i planerna. 

Så här kan de två nya stadskvarteren komma att se ut, betraktat från Malmövägen. Illustrationerna är i ett tidigt skede och höjder och utformning ses över.  
Illustration: Krook & Tjäder och Angelica fastigheter

Översiktsbild/visionsbild av förslag till två nya stadskvarter mellan Malmövägen och
Södra Lundavägen. Illustrationerna är i ett tidigt skede och höjder och utformning ses över.  
Illustration: Krook & Tjäder och Angelica fastigheter

bullerutredningar, utreder trafikfrå-
gor och vi ska undersöka markmil-
jön så att det inte finns föroreningar 
kvar. Marken är sanerad men som 
vid nästan alla förtätningsprojekt tas 
ändå markprover. 
Den preliminära tidsplanen ser 
ut så här: Samråd hösten 2021, 
granskning våren 2022, antagande 
hösten 2022. Förutsatt att allt går 
planenligt.
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Mellan den 13-30 maj 2021 
stängs E6/E20 i höjd med 
trafikplats Alnarp norr om 
Malmö. 

En ny bro ska byggas över området 
för det nya fyrspåret samtidigt som 
den gamla bron över vägen ska rivas. 
Planera för avstängningen, räkna 
med stora trafikstörningar och 
längre restid i sydvästra Skåne. 
Trafikverket föreslår att du som kan 
ställer bilen hemma under de 18 
dagar delar av E6/E20 stängs av. 

E6/E20 stängs av i maj
Tänk på att trafiken kommer ledas 
om under arbetets gång vilket kan 
orsaka köbildningarna, främst under 
rusningstid, på bland annat väg 108 
och väg 11 i Staffanstorps kommun. 
Trafik till och från Hjärup når E6 
norr och söder via Lundavägen, 
Lund S och E22. 
Mer information kan du hitta på 
Trafikverkets hemsida: https://
www.trafikverket.se/nara-dig/
skane/vi-bygger-och-forbattrar/
sodra-stambanan-i-skane/
lund-arlov/e6/
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Sid 1. Byt bild samt rubrik. Ta den glada bilden utan visir. 

Välj den andra rubriken istället: Kom ut 
och fika med oss i vårsolen!
Småpuffarna och texterna på ettan kommer jag och kortar i på korrekturet. 
Sid 2. Här försöker vi korta märk-DNA. Återkommer.
Sid 3. Bra
Sid 4. Fel bild och sidflytt: Denna bild hör till artikeln om Andreas och Anna, dvs Satsning 
på lyckad digitalisering. Ta bort bilden och FLYTTA SIDAN till sid 11. 
Sid 5. 
- Här vill jag ha båda bilderna på tvätten. Både på nybygget och på den trånga källaren. 
Bilden på nybygget ska vara störst, bilderna på källaren visar varför de behöver flytta. det 
är detta artikeln handlar om.
- Flytta Sammanträdesspalten till sidan 9.
Sid 6-7: Snyggt!
Sid 8. Bra. 
Sid 9. Ta bort bilden på Malmö universitet eller gör båda bilderna mindre. Här lägger vi 
Sammanträdesspalten till höger.
Sid 10-11. Uppslaget ska ha tre grejer.
- "Cykeljobbet": Använd visirbilden och eventuellt den ANDRA bilden. Du har två varian-
ter utan munskydd.
-"Satsning på lyckad digitalisering" flyttas till sidan 4 och kompletteras med bild medan 
vi flyttar hit artikeln "Här kan du som ung söka stöd", alltså sid 4 hit och lägger den typ i 
botten eftersom den saknar bild.
- Konsthallsjobbet läggs också här inklusive en bild.
Sid 12. Halva sidan: Ung i Staffanstorps påskprogram. Halva sidan corona.

Tankarna utvecklades under 
förra året då verksamheten 
tvingades tänka nytt på 
grund av coronapandemin. 
Efter ett lyckat digitalt sport-
lov siktar Ung i Staffanstorp 
mot ett minst lika populärt 
digitalt påsklov.
- Jag trodde aldrig att det 
skulle få sådan fart, men nu 
har vi blivit varma i kläderna 
och kört allt från bakning, 
FIFA-turneringar till pyssel 
och tipsrundor, säger Andreas 
Andersson, verksamhetsan-
svarig för Ung i Staffanstorp.

Det var under hösten 2020 som 
tankarna började formas till verklig-
het. På grund av pandemin stängdes 
samlingsplatsen för unga i Staf-
fanstorps kommun för att minska 
risken för smittspridning. För att 
fortsatt kunna erbjuda aktiviteter till 
unga upp till 17 år skissade Andreas 
Andersson och hans kollegor på en 
digital möjlighet.
- Det hela började med spökrundan 
under höstlovet. Intresset var näs-
tan explosionsartat och efter det har 
vi utvecklat de digitala aktiviteterna, 
säger Ung i Staffanstorps verksam-
hetsledare Anna Andersen Hörman.
På schemat har varit allt från bak-
ning, quiz och detektivmysterier. 
Under sportlovet satsades allt di-
gitalt. Bland annat arrangerades en 
turnering i tv-spelet FIFA med näs-
tan 20 deltagare. Det blev lottningar 
i direktsändning, halvtidssnack till 
kommentering av fritidsledare un-
der pågående matcher.
- Riktigt bra jobbat av vår duktiga 
personal som rodde hela det digitala 
lovet i hamn, säger Andreas An-
dersson.

Satsning på lyckad digitalisering 

Inte bara har de unga i Staffans-
torps kommun fortsatt kunnat sam-
las, om ännu inte fysiskt. Digitala 
aktiviteter har också inneburit en 
bredd.
- Många unga som vanligtvis inte 
besöker oss fysiskt i Värmeverket 
har varit med nu när vi satsat mer 
digitalt. Det kommer vi ta med oss 
när vi så sakta kan börja öppna 
Värmeverket och träffas igen. Vi 
kommer nog försöka kombinera 
aktiviteter digitalt och på plats, säger 
Anna Andersen Hörman.

Hon berättar att sportlovet lockade. 
Närmare 200 deltagare var med på 
sportlovets olika digitala aktiviteter. 
Bland annat arrangerades en digital 
skattjakt utomhus i Staffanstorp 
och Hjärup där unga, tillsammans 
med familj och vänner, kunde ge sig 
ut och med hjälp av sin mobil hitta 
platser, svara på frågor och tävla om 
fina priser.
- Vi kommer ta med oss det som 
fungerat bra och lägga till fler saker. 
På sikt kan det kanske bli läxhjälp 
eller fler träningspass med Friskis 

och Svettis på schemat, säger Anna 
Andersen Hörman. Vi är även 
intresserade av att veta vad de unga 
i kommunen önskar för digitala 
aktiviteter. Har man förslag eller 
önskemål är man mer än välkom-
men att höra av sig till oss. Vi nås 
enklast på 046-251169 eller vi dm 
på Instagram ungistaffanstorp.se

SE PÅSKLOVSPROGRAMMET 
SID 11

Gänget på Ung i Staffanstorp som på grund av pandemin skapat en populär digital verksamhet är från vänster sittande Annas Andersen Hörman och Maria 
Persson samt stående i raden bakom fr v Ali Al Kefagy, Asli Kizilkaya och Ramadan Kabashi.
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Den som kör väg 11 kan se 
taket till en helt ny företags-
byggnad resa sig ovanför 
bullerskyddet i anslutning till 
rondellen vid Västanvägen/
Önsvalavägen. 
Det är Staffanstorps städ & 
kemtvätt AB som bygger helt 
nytt för sin växande verksam-
het med 55 anställda.

I juli ska fastigheten stå inflyttnings-
klar. Flytten innebär slutet på en 
mångårig och kämpig trångboddhet 
i de långa men trånga källarloka-
lerna vid Strindbergs väg. 
 - Vi har successivt vuxit år efter 
år, säger ägarna Lotta och Tomas 
Nordberg. Vi är begränsade i våra 
nuvarande lokaler som är slitsamma 
rent logistiskt. Nu kan vi storsatsa 
på både tvätten och städverksam-
heten.  

Städ och tvätt en bra kombo

Lotta och Tomas startade sitt 
städföretag 1999 och tog 2009 över 
Staffanstorps Kemtvätt som funnits 
i 35 år i Staffanstorp. 
- Vi behövde tvätta alla våra städ-
moppar och dukar varje dag, så vi 
tänkte att oavsett om vi får tag 
i personal med erfarenheten som 
krävs för att driva ett professionellt 
tvätteri eller inte, så får vi använd-
ning av tvättmaskinerna. Som tur 
var hittade vi vår tvättmästare Per 
som än idag sköter ruljangsen 
i tvätten. 
Städning och tvätt blev snabbt ett 
starkt och vinnande kombinerat 
koncept.  
En gång i veckan hämtas privat 
tvätt upp från personal hos före-
tagskunder, tvätt som sedan körs 
tillbaka välmanglad och nystruken. 
Likadant sker hos privata städkunder.  
- Vi tar inte betalt extra för att 
hämta upp tvätten utan det är en 
service vi erbjuder. Det gäller bara 
att ha ett bra digitalt affärssystem 
för att hålla ordning på alla de olika 
kunderna, konstaterar Tomas. 
Staffanstorps städ & kemtvätt AB 
har vuxit ut och blivit en stor före-
tagsaktör, en av de allra största 
i kommunen, med 55 anställda.  
Framgången har inte gått omärkt 
förbi. För två år sedan utsågs man 
till Årets företagare i Staffanstorps 
kommun. 
- Det är vi mycket stolta och glada 
för, säger de båda.

Staffanstorps städ & kemtvätt AB storsatsar

Storsatsar på miljön

I tvätt- och städbranschen är det 
viktigt att vara miljöanpassad.  
Äldre kemtvättar bestod av slutna 
system. Den tongivande kemikalien 
perkloretylen är både cancerfram-
kallande och miljöfarlig och måste 
destrueras i avfallsanläggningar, 
berättar de. 
- Detta kunde vi äntligen avveckla 
förra årsskiftet. Idag är vår kemtvätt 
helt miljöanpassad och miljöcer-
tifierad. Vi använder inga giftiga 
kemikalier i tvättprocessen och alla 
våra tvättprodukter är nedbrytbara 
biologiskt. Det känns skönt att 

slippa ha mask när man ska fylla på 
tvättmedel i maskinerna. 
- Vi är även ett miljöanpassat städ-
bolag. Vi har hög ambition när det 
gäller miljötänkande, hygien och 
kvalitetskontroll i hela vår verksam-
het; både för tvättprocess, städ, eko-
nomi och administration. Det ska 
vara ordning och reda, säger Tomas. 
23 företagsbilar rullar dagligen ut till 
städkunder i hela sydvästra Skåne, 
från Landskrona till Trelleborg. 
- Även här vill vi göra en miljöinsats 
och satsa på miljöbilar, bl a elbilar. 
Vid våra nya lokaler får vi god 
tillgång till parkeringsplatser med 
laddmöjligheter som vi saknar idag.

- Vi behöver synas och vara mer lättillgängliga. I våra nya lokaler kan vi storsatsa på både tvätten och städverksamheten, säger Lotta och Tomas 
på Staffanstorps städ & kemtvätt AB som just nu bygger nytt nära väg 11.

- Vi är begränsade i våra gamla källarlokaler som är slitsamma rent logistiskt En flytt är nödvändig för 
att vi ska kunna expandera, säger Lotta och Tomas.

Skyltläge vid väg 11
- De nya lokalerna vid väg 11 består 
av 2000 kvm i två våningsplan. 
Hälften ska man använda själv, 
andra halvan ska hyras ut till företag 
för kontor, lagerutrymmen etc. 
- Vi tar med oss allt och skaffar litet 
nytt, framför allt större maskiner 
som vi inte kan få ner här i källaren. 
- En flytt är nödvändig för att vi ska 
kunna expandera. Vi behöver synas 
och vara lättillgängliga med parke-
ringsmöjligheter och vi hittade inga 
befintliga lokaler som passade vår 
verksamhet. 
- Vi har successivt vuxit och byggt 
upp en buffert för att kunna göra 
denna satsning. Målet är att dubbla 
tvätteriets omsättning.

Klarat coviden bra
Trots covid-pandemin har företaget 
klarat sig ganska bra.  
- Vi har fått en del avbokningar 
eftersom kontor minimerat sina 
verksamheter och folk jobbar 
hemma. Den privata tvättjänsten 
har påverkats och vi drabbades av 
att skolor stängdes. I tvätteriet per-
mitterade vi personal i tre månader 
förra våren men på städsidan har 
ännu ingen behövt permitteras. 
- Regeringens stöd med sänkta 
arbetsgivaravgifter tillsammans med 
den sänkta sjuklönekostnaden har 
verkligen varit till hjälp. 
Nu ser Lotta och Tomas fram emot 
inflyttning i juli även om riskenfinns 
att sommarsemestern fryser inne.  
- Ja, semestern hänger litet löst, 
skrattar de båda.  Vi har bokat an-
dra veckan i augusti, men… 
Vi får se hur det ser ut då.  
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Sprudlande lekfullhet och fantasi på livestreamat lådbilsrally!
I strålande solsken men mycket 
kallt väder arrangerades en 
annorlunda lådbilstävling 
i Staffanstorp på sportlovs-
fredagen som ett livestreamat 
event med två nya klasser 
i utsmyckning.

För sjunde året i följd genomför-
des det traditionella lådbilsrallyt på 
sportlovsfredagen, men i år helt 
utan medföljande publik som i år 
fick följa den populära tävlingen på 
datorskärmar i sina verksamheter.

Smyckningstävling
Varje sportlovsvecka brukar inledas 
med att barn och ledare i förskolor 
och fritidshem bygger och smyckar 
en eller flera lådbilar som en aktivi-
tet. För kostnaden står kommunsty-
relsen och byggsatserna köps från 
ett företag i Halland.  
I år kunde alla verksamheter inte 
delta på Torget. Därför infördes två 
nya klasser i utsmyckning, så att alla 
ändå kunde vara med i någon form. 

Totalt levererades 29 byggsatser till 
förskolor och fritidshem. Utsmyck-
ningstävlingens jury bestod av 
kultursekreterare Viktoria Munck, 
kommunstyrelsens ordförande 
Christian Sonesson samt lådbilsral-
lyts projektledare Ivar Sjögren. 
- Fantastiskt fina lekfulla skapelser 
av alla deltagare, otroligt svårt att 
välja två vinnare, konstaterade de.
I lådbilsrallyt på Torget startade 
bilarna en och en efter ett noggrant 
tidsschema. Högst fyra personer 
fick följa med per bil. Inga barn 
från olika skolor blandades.  
De snabbaste lagen i de två 
klasserna tog hem pokalerna.  
- Vi hade ett par hundra besö-
kare på webben redan samma dag. 
Dagen därpå hade siffran stigit till 
nästan 450. Fina siffor, inte minst 
med tanke på att många ute på för-
skolorna och fritidshemmen bör ha 
tittat på samma skärmar.
Här visar vi några av de 
smyckade bilarna.  
Stort grattis till alla deltagare för 
alla era fantastiska insatser!
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Vinnarna
 Utsmyckningstävlingen.

Vinnare förskolor:  
Mellanvångens förskola Giraffen.  
Vinnare fritidshem:  
Anneroskolans fritidshem Åk 3.

 Lådbilsrallyt. 
Vinnare fritidshem F-Åk2:  
Anneroskolans fritidshem Åk 2.
Vinnare Åk 3 och uppåt:  
Mellanvångsskolan Klubben 2.
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Nyckelorden för nya Gullåkra-
skolan är trygghet, trivsel, 
flöde och harmoni. 
- Detta blir fantastiskt, säger 
rektor Cia Dufwa och tittar 
längtansfullt ut över den 
gigantiska skolbyggnaden 
som just nu växer fram 
i norra Staffanstorp.

Förberedelserna har pågått länge 
och förväntningarna är höga. 
I januari 2022, om nio månader, 
ska den nya Gullåkraskolan stå klar 
och redo för inflyttning. Då flyttar 
de båda skolorna Anneroskolan 
och Borggårdsskolan in i de nya 
byggnaderna. 
- Vår tillfälliga placering på Bråhög 
har blivit lång och vår längtan och 
våra visioner är så höga att det näs-
tan känns som en stor dröm, skrat-
tar rektor Cia Dufwa och tillägger: 
- Samtidigt har det gett oss fördelen 
att vi haft god tid på oss att rent 
organisatoriskt jobba fram ett 
gemensamt pedagogiskt arbetssätt 
inför flytten.
Totalt flyttar 85 medarbetare och 
550 elever till den nya skolan. Sko-
lan blir en treparallellig f-6-skola 
för sju årskurser, men byggd med 
en flexibilitet att i en framtid kunna 
omskapas till tvåparallellig f-9-skola. 
Både utbildningschefen Krister 
Åkesson och rektor Cia Dufwa 
har varit väldigt involverade i hela 
planeringsprocessen.  
- Som rektor känner jag mig väl-
digt inkluderad. Vårt samarbete 
med projektledare Anna Russell på 
Kommunfastigheter och med bygg-
entreprenören NCC är jättebra, de 
är mycket lyhörda över våra önske-
mål och behov, säger Cia Dufwa. 

”Gullåkraskolan blir ett väldigt lyft för oss”

Välbefinnande och frihet

Den stora skolan består av cirka 
4 000 kvm:s yta på varje plan med 
sex klassrum på nedre botten och 
15 på andra våningen samt en lång 
rad fina lärandeytor i praktiskeste-
tiska ämnen. En rymlig bildsal, en 
musiksal med grupprum, utrymme 
för slöjd i trä, textil och metall, en 
hemkunskapssal och en NO-sal.  
Ett särskilt klassrum med tre grupp-
rum skapas för en liten undervis-
ningsgrupp som behöver allra mest 
särskilt stöd. 

- Vi haft god tid på oss att jobba fram ett gemensamt pedagogiskt arbetssätt för Anneroskolan och Borggårdsskolan inför flytten  till Gullåkraskolan, säger 
rektor Cia Dufwa, på bilden framför de nya skollokalerna som växer fram i norra Staffanstorp.

Nya Gullåkraskolan växer fram. Foto: NCC

Gymnastiksalen går att dela i två de-
lar och får en tillhörande rytmiksal 
samt välplanerade duschutrymmen. 
En genomtänkt mysig matsal är 
framtagen i nära samarbete med 
kostenheten och indelad i sektioner 
och mindre rum,
- Vi har ett fint samarbete med 
kostenheten just när det gäller 
att skapa flöde och harmoni i 
matsalen. Jag har velat skapa ett 
antal restauranger i restaurangen 
med tanke på både matro, flöde och 
utrymme för tankestärkande samtal. 
Kosten är så viktig för oss och är 

en stor del i människans vardag. Då 
ska vi i alla fall kunna sitta i lugn 
och ro och äta.  

Många entréer
Även när det gäller entréerna till 
skolan har arkitekt och skolledning 
tänkt till. Grundtanken är elevernas 
välbefinnande och frihet. Det får 
inte vara för många som trängs 
igenom dörrarna.  
- Den nya skolan har många entréer. 
En huvudentré men också en entré 
till varje trekluster av klassrum så 
att inte alla 550 eleverna ska pressas 
samtidigt in eller ut genom två stora 
ingångar. Här var vi faktiskt före 
vår tid. Skolan är anpassad för en 
covid-pandemi trots att planeringen 
skedde innan vi visste vad som skul-
le komma, säger Cia Dufwa. 
Gullåkraskolan blir den fjärde 
f-6 och f-9-skolan i Staffanstorps 
kommun som invigs, nybyggd eller 
nyrenoverad, i en stor kommunal 
utbildningssatsning under den se-
naste tioårsperioden. 2013 invigdes 
Baldersskolan, 2015 Mellanvångs-
skolan och 2016 Uppåkraskolan.  
- Staffanstorps kommun skapar 
verkligen fantastiska möjligheter 
till fin utbildning för våra barn. Jag 
är både glad och stolt över att få 
arbeta i den här kommunen som 
satsar så tydligt på våra barn och 
deras framtid. Gullåkraskolan blir 
ett stort lyft för oss.
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Ett nära samarbete mellan 
grundskolor och förskolor 
i Staffanstorps kommun och 
forskare vid Lunds och 
Malmö universitet ska lyfta 
kvaliteten på all undervisning 
och öka mattekunskaperna 
för alla nior som behöver 
detta för att komma in 
på gymnasiet. 

- Detta är väldigt spännande för 
oss och våra elever i Staffanstorps 
kommun, säger utvecklingsledare 
Johan Lindblad på Staffanstorps 
kommun. 
Metoden kallas praktiknära 
forskning och sker i ett så kallat 
ULF-nätverk - en förkortning 
för de tre ledorden utveckling, 
lärande och forskning som är 
ett landsomfattande initiativ av 
regeringen som också finansierar 
projektet.

Ökar likvärdigheten
Från våren 2021 till och med 
vårterminen 2022 ska kommunens 
grundskolor och förskolor ingå 
i två forskningsprojekt för att höja 
lärarnas undervisningskompetens 
och nivå och därigenom skapa 
effektivare undervisning med 
högre kvalitet. 
- Många av våra lärare är nyfikna 
på hur de ska kunna göra ett ännu 
bättre jobb, säger Johan Lindblad. 
Projektet går till så att forskarna gör 
datainsamling av betyg, resultat från 
nationella prov, bedömningsbara 
intervjuer med lärare och elever 
samt några skolledare. 
- Vi ska helt enkelt höja lägstanivån, 
öka likvärdigheten i undervisningen 
och ge alla våra elever en ännu bättre 
möjlighet att klara kunskapskraven.

Forskarsamarbete ett kvalitetslyft för skolan
Höja mattebetyget
- Avsikten med grundskolans del-
tagande är att öka måluppfyllelsen 
i matematik för våra nior, berättar 
Johan Lindblad. Det övergripande 
syftet är att utveckla, förändra och 
förbättra undervisningen så att fler 
elever kan komma in på de gymna-
sieprogram de söker till, genom att 
nå måluppfyllelse i ämnet matematik. 
- I praktiken innebär detta projekt 
att andelen elever i årskurs 9 som 
får betyget F ska minskas från nu-
varande åtta procent och nå upp 
i nivå med andra ämnen. 
Projektet ska samarbeta med alla 
grundskolor i kommunen.  Oavsett 
vilken skola man går på ska man 
få en likvärdig kvalitativ undervis-
ning och kunna klara kraven för att 
komma in på gymnasieskolan.

Förskolan
Även dagens förskola bedriver un-
dervisning och här går det praktik-
nära forskningssamarbetet ut på att 
skapa nya redskap för förskollärare 
och ledare i det dagliga arbetet. 

Ett nytt spännande samarbete kallat praktiknära forskning har inletts mellan grundskolor och 
förskolor i Staffanstorps kommun och universiteten i Lund och Malmö. 

- När det gäller innehållet i under-
visningen fokuserar vi på hållbar-
hets- och literacy frågor inriktade 
på globala mål som rör miljö, 
resurshushållning och sociala 
frågor och hur barn skapar, 
utvecklar och använder språk i 
bred bemärkelse i samspel med 
omgivningen, säger professor 
Ann-Christine Vallberg-Roth vid 
Malmö universitet.
- Det kan till exempel röra sig 
om att lyssna till sagor, leka, tolka 
symboler och skapa berättelser. 
Vi kommer också att beröra 
utomhuspedagogik i relation till 
den didaktiska var-frågan.

Forskarna
De båda praktiknära forsknings-
projekten leds av filosofie doktor 
Ingemar Karlsson vid Lunds 
universitet, biträdande professor 
Arne Engström vid Strömstads 
akademi samt för förskolans 
räkning professor Ann-Christine 
Vallberg Roth vid Malmö univer-
sitet.

Sammanträden

April - juni 2021
Nedanstående dagar samman-
träder politikerna i Staffanstorps 
kommun

 
Kommunfullmäktige 
7 april 18.00
5 maj 18.00
2 juni 18.00

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

 
Kommunstyrelsen
21 april 18.00 
19 maj 18.00

 
Stadsbyggnadsnämnden 
28 april 18.00 
20 maj 18.00

 
Utbildningsnämnden
4 maj 18.00

 
Omsorgsnämnden 
14 april 18.00

 
Arbetsmarknadsnämnden  
13 april 18.00 
25 maj 18.00

 
Beredningen för kultur- och 
fritids- och demokratifrågor 
6 april 17.00 
18 maj 17.00

Beredningen för miljö- och 
naturfrågor 
6 april 17.00 
10 maj 17.00

Beredningen för renhållning/
VA-, infrastruktur och trafik-
frågor 
12 april 17.00 
24 maj 17.00

Gemensam samarbetsnämnd 2 
(Geoinfo) 
28 april 09.00 i Burlöv
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Coronaläget håller världen 
i sitt grepp och förhindrar 
social samvaro. Men 
i Staffanstorp frodas 
kreativiteten. Det gäller 
att tänka nytt och vårens 
nya grepp är coronasäkra 
cykelträffar ute i samhället 
för våra seniorer.

Två av vår kommuns mycket upp-
skattade aktivitetssamordnare tar 
nu till ett nytt grepp för att erbjuda 
möten och samvaro för seniorer 
som sitter ensamma hemma.  
- Eftersom läget fortsatt är an-
strängt och vi saknar er alla vill 
vi berätta att varje onsdag från den 
7 april mellan 13-16 tar vi med oss 
en kaffetermos, handsprit, visir och 
ett glatt humör och cyklar ut för att 
träffa kommuninvånare, berättar 
Taina Ahola och Teresia Wellander 
på Trivselpunkten. 
- Ring oss på Trivselpunkten på 
046-251299 så berättar vi vart vi 
tänker bege oss. 

Coronasäkra cykelträffar för våra seniorer 
- Om du vill att vi ska cykla och 
möta dig någonstans så säg till. Vi 
kommer att cykla både till Hjärup, 
Kyrkheddinge och i Staffanstorp 
för att få till coronasäkra träffar 
och den som vågar och vill kan få 
en provtur med vår sprillans nya 
cykel, säger Taina och Teresia.
- Håll utkik efter oss där vi trampar 
runt ”side by side” i gula västar 
och svarta hjälmar och så fort läget 
stabiliserat sig något kommer vi 
att öppna upp Trivselpunkten och 
restaurangen igen.
- Vi vill även påminna om att vi 
fortfarande kan erbjuda samtal 
i grupp via Hjärnkoll. Ring oss på 
Trivselpunkten och anmäl intresse. 
Saknar du någon att prata med eller 
bara vill ”snick -snacka” bort en lite 
stund finns vi på Trivselpunkten 
bara ett telefonsamtal bort. 
Numret till oss är 046-251299 och 
våra telefontider är 8-12 och 13-15.

Är du mellan 16 och 29 år? 
Om du mår dåligt så kan 
Unga vuxna hjälpa dig. 
Staffanstorps kommun 
samarbetar med Unga vuxna 
i Lund där du kan få hjälp 
och stöd. 
  
- Vi vill nå ut till våra kommunin-
vånare med att vi kan erbjuda stöd 
hos Unga vuxna i Lund där det 
finns hjälp att få i form av stöd-
samtal och annat, säger enhetschef  
Besnik Ismajli på Staffanstorps 
kommun.
- Vi vet att distansundervisning och 
restriktioner avseende deltagande 
i fritidsaktiviteter påverkar ungdo-
mar och att det finns de som inte 
mår bra av detta.  
- Därför är det extra viktig för oss 
just nu att påminna om vårt samar-
bete med Unga vuxna-verksamhe-
ten i Lund som gör jättefina insatser 
och är ett viktigt komplement till 
andra insatser som vi erbjuder våra 
ungdomar som mår dåligt 

Kan ventilera allt
Bakom Unga vuxna-mottagningen 
står Lunds kommun och Region 
Skåne. 
- Vi är en verksamhet dit man kan 
komma och prata om det som är 
viktigt för just dig. Ingen svårighet 

Här kan du som är ung söka stöd

är för liten utan man kan ventilera 
vad som helst, säger tf  samordnare 
Sara Anderberg på Unga vuxna 
i Lund. 
- Det är lätt att komma till oss, man 
kan ringa oss direkt eller via 1177, 
och man kan be en förälder eller 
kompis ringa om man tycker det är 
svårt att ringa själv. 
- Man får berätta om det som är 
viktigt att prata om och kan venti-
lera vad som helst. Vi ställer frågor 
och skaffar perspektiv på den unges 
situation, hur det ser ut nu, hur det 
har sett ut och hur man tänker om 
framtiden. 
- Sen gör vi en plan för hur vi kan 
arbeta tillsammans. Skulle det visa 
sig att man är i behov av något an-
nat eller mer vård än vi kan erbjuda 
så hjälper vi vidare. Vi är ett sam-
verkansteam, vi har många profes-
sioner på plats och samverkar med 
många verksamheter och kan hjälpa 
unga att hitta rätt i omsorgsutbudet. 

Samarbete sedan ett år
Staffanstorps kommun gick in ett 
samverkansavtal med Unga vuxna 
i januari 2020. Det innebär att unga 
som söker sig dit nu kan få del av 
alla de insatser som erbjuds. 
Förutom enskilda samtal erbjuder 
man föreläsningar och kurser som 
kan handla om t ex mindfulness 
eller stresshantering.  

För unga mellan 16 och 20 år 
finns en frivillig insats inom 
Staffanstorps kommun som heter 
KAA – kommunens aktivitets-
ansvar som riktar sig till ung-
domar som av olika skäl hoppat 
av gymnasiet och som erbjuder 
olika insatser för att motivera 
eleverna att börja studera igen 
- Det primära uppdraget för 
KAA är att förmå ungdomarna 

Hjälp att återuppta studier
att återuppta sina gymnasiestudier. 
Vi har anställt en studie- och yrkes-
vägledare för att kartlägga hur stort 
behovet är och vad dessa ungdomar 
sysselsätter sig med idag, berättar 
enhetschef  Besnik Ismajli. 
Du kan kontakta studie- och yrkes-
vägledaren Charlott Einarsson via 
e-post: 
charlott.einarsson@staffanstorp.se

Unga vuxnas mål är att hjälpa så 
snabbt som möjligt. Man kan söka 
stöd för olika former av personliga 
problem, relationsproblem, hälso-
frågor kring din hälsa eller annat 
som får dig att må dåligt. 
- Vi är mycket glada att kunna 
erbjuda detta, säger Besnik Isamjli. 
som ansvarar för vuxenutbildning, 
integration och arbetsmarknads-
frågor vid Staffanstorps kommun. 

Vill du kontakta Unga vuxna för ett 
kostnadsfritt stödsamtal bokar du 
själv tid genom att ringa direkt eller 
boka tid via telefonsvararen.  
Telefonnumret är 046-3598093. 
Det går även att kontakta Unga 
vuxna via vårdguiden 1177. 
Mötena är kostnadsfria och det 
behövs ingen remiss.

- Håll utkik efter oss där vi trampar runt ”side by side” i gula västar och svarta hjälmar, säger Taina 
och Teresia som cyklar ut utrustade med visir, munskydd, kaffetermos och handsprit  för att möta 
seniorerna under pandemisäkra former.

Foto: Pixabay
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Knappt hade den senaste 
lokala utställningen hängts 
på plats, så fick Staffanstorps 
konsthall åter stänga 
för allmänheten. 

Olja, akvarell, foto, brodyr, keramik. 
Många olika konstnärliga uttryck 
med hemmahamnar i västskånska 
orter som Råå, Bjärred, Malmö, 
Flyinge, Dalby, Alnarp, Höllviken, 
Lomma och vårt eget Staffanstorp 
ställs just nu ut i Staffanstorps 
konsthall som otåligt väntar på att 
åter få öppna för besökare. 
- Men alla förstår anledningen till 
att vi har stängt och håller hoppet 
vid liv om att vi snart ska kunna 
öppna igen, säger kultursekreterare 
Viktoria Munck. 

30 konstnärer
Totalt har 30 konstnärer från 
VSKG – Västra Skånes konstnärs-
gille – bjudits in att ställa ut i tre 
utställningsperioder. 
De första tio hann ställa ut i höstas 
innan konsthallen stängdes för an-
dra gången på grund av pandemin.

Kreativiteten bubblar i kulturlivet
Nästa grupp om tio konstnärer har 
i vår föreberett utställningens andra 
del som väntar på att kunna öppna 
och därefter står de sista tio på tur. 
- När VSKG avslutat sina tre 
perioder är det, förhoppningsvis 
i höst, dags för en utställning med 
tatueringsbilder och därefter den 
japanska konstnären Kiwa Saito, 
berättar Viktoria Munck. 

De stora staffanstorparna
Men innan dess planerar Viktoria 
för den första i raden av sommar-
utställningar de närmaste somrarna 
med flera av Staffanstorps stora 
konstnärer genom tiderna. 
I sommar ska Esarpskonstnären 
Theodor Jönssons samlade verk 
visas i en stor utställning. Däref-
ter står Sigfrid Bengtsson, Astrid 
Gärdsmark, Anna-Lisa Menander, 
Anders Jeppson, Anders Emgård 
och Kristian Holmqvist på tur de 
kommande åren. 
- Här tänker vi oss ett samarbete 
med skolorna och hoppas de vill 
jobba med teman kring de lokala 
konstnärerna. Vi hoppas även på 

samarbeten med olika aktörer 
i Staffanstorp. Det är många som 
har någon anknytning till dessa 
staffanstorpskonstnärer. 

Uppdämt behov
Även övrig planering fortsätter. 
- Det bubblar verkligen bland 
kulturföreningarna i Staffanstorp. 
Både Hembygdsföreningen, Teater-
föreningen och Konsthallens vänner 
har en rad idéer och planer som jag 
hoppas vi ser förverkligade snart. 

Det uppdämda behovet är stort 
samtidigt som man är försiktig och 
vågar inte boka in något än.  
- Men det pågår ett stort kreativt 
arbete, många idéer förbereds, 
bland annat offentliga konstprome-
nader, olika aktiviteter i konsthallen 
som after work med quizz och eget 
skapande, konserter, med mera. 
- Så fort vi kan öppnar vi igen, det 
är massor vi vill göra och det verkar 
finnas en stor efterfrågan, säger 
Viktoria Munck. 

Följ oss på våra sociala kanaler
Du vill väl inte missa vad som 
händer i Staffanstorps kommun? 
Få senaste nytt om vad som hän-
der i kommunen, allt från statis-

tik, 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

Ung i Staffanstorp

Ungistaffanstorp.se Fritidstp

fritid@staffanstorp.seUngistaffanstorp.se

Lördag 27/3
PÅSKLOVS SKATTJAKT!  Kan du hitta skatten? 
Testa ditt lokalsinne i din ort och ge dig ut på årets skattjakt! 
Kom ihåg kläder efter väder. En smartphone behövs!
Du väljer mellan – STAFFANSTORP kl: 18.00

– HJÄRUP kl: 18.00
Begränsat antal platser. Föranmälan krävs, senast

Tisdag 30/3
Fifa-lottning
Kl 15:00
Live på Instagram!

Kahoot
Kl 16:00 Live på Instagram
Ingen anmälan krävs
Kod ges ut i liven.

Onsdag 31/3
DIGITAL FIFA21 TURNERING!
Var med på vår digitala fifa21 turnering
Efter en stor förfrågan så kör vi 
turneringen igen!
MEN! har du vad som krävs 
för att ta dig till finalen?!
Det blir 1:a 2:a 3:e pris!
Ni skickar in ert för & efternamn, 
ålder, ert PS4 kontonamn 
samt ert telefon nummer till vår mail!
PS4 Online krävs!
Begränsat antal platser 
Föranmälan krävs, senast 26/3
*För er i åk 6-17 år

Torsdag 1/4
Bakning
Kl 15:00 Live på Instagram
Anmälan krävs, begränsat antal platser
(Hämta kit på måndag)

Lifehacks (tips & tricks)
Kl 19:00 Live på Instagram
Anmälan krävs, begränsat antal platser
(Hämta kit på måndag)Alla arrangemang är drog- och alkoholfria

Alla arrangemang är kostnadsfria
Eventuella ändringar kommer finnas på
hemsidan & våra sociala medier.
Hemsidan: www.ungistaffanstorp.se
Kontakt: 046-251169 
Eller via mail fritid@staffanstorp.se

All anmälan görs till vår mail: 
fritid@staffanstorp.se
Vilken aktivitet , för & efternamn , ålder 
och telefon nummer! 
OBS! Ange var ni hämtar kit vid aktuell aktivitet

OBS!

Fredag 26/3
ÖVERRASKNING!
Håll utkik på sociala medier!

Måndag 29/3
Aktiviteter som löper
hela veckan!

Gör själv under lovet
Föranmälan krävs
Påskigt pysselkit 
Fotoutmaning (Smartphone behövs)

Ni hämtar kit:
Hjärupslundsskolans multiplan: kl 16-17
Staffanstorp Värmeverket: kl 16-17
Ange var ni önskar hämta ert kit!
Begränsat antal. Föranmälan krävs.

Matlagning
19:00 Live på Instagram
Recept läggs ut dagen innan!
Ingen anmälan krävs 

UNG I STAFFANSTORP

PÅSKLOV V.13 2021V.12 2021

Årskurs 4-17 år*

  staffanstorpskommun

  Staffanstorps kommun

Den färdiga utställningen i Staffanstorps konsthall med tio lokala och regionala konstnärer från VSKG 
väntar just nu på att kunna öppnas. Foto: Viktoria Munck.
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Det nya coronaviruset sprider sig på ställen med många 
människor bland annat via handskakningar och små droppar 

från hostningar och nysningar. Skydda dig själv och andra med 
dessa goda råd.

 - covid-19


