A9

SKÅNSKA DAGBLADET ■ ONSDAG 19 OKTOBER 2011

STAFFANSTORP
Kundtjänst: Prenumeration och privatannonser 0774-41 00 41. Redaktion: Lilla Fiskaregatan 2, 222 22 Lund. 046-18 15 44. E-post: red.staffanstorp@skd.se. Platsansvarig: Stefan Olofson, 046-18 15 41, stefan.olofson@skd.se

NOTERAT
TIPSA OSS PÅ 046-181544

Ny exploateringschef sökes
STAFFANSTORP. Anita Wallin har slutat som ex-

ploateringschef i Staffanstorps kommun. Kommunen intervjuar nu för att få fram hennes efterträdare.
- Det är en av våra allra viktigaste postioner,
det är oerhört centralt i en tillväxtkommun, säger
Ingalill Hellberg, kommundirektör.
Enligt Hellberg är jobbet en blandning av juridik, lantmäterikunskap och ekonomi. Dessutom
krävs god kommunikativ förmåga eftersom exploateringschefen har många kontakter med presumptiva och existerande exploatörer.
Inom några veckor ska tjänsten vara tillsatt,
uppger Ingalill Hellberg.
Anita Wallin har gått till JM Seniorgården.

Kvartett anklagad för stöld
STAFFANSTORP. Fyra personer anklagas för att ha

En arbetsgrupp har bildats som jobbar med Uppåkrafrågan. På tisdagen träffades några av medlemmarna för att tala bland
annat om en tidsplan för kommande beslut. Från höger, Per Persson, näringslivschef i Lund, Ingemar Nilsson, Lunds stift, Harald Lindström, Region Skåne, Rolf Tufvesson, vice ordförande i Uppåkrastiftelsen, Ingalill Hellberg, kommundirektör i Staffanstorp, Ove Mårtenson, verkställande ledamot i Uppåkrastiftelsen, Anette Stambolowski, byggnadschef Lunds universiFOTO: HENRIK TOFFT
tet, P-G Hansson, kyrkoherde Uppåkra församling.

Hösten då Uppåkras
framtid kan avgöras
■ ARKEOLOGI.

Blir det ett arkeologiskt
center i Uppåkra?
Frågan närmar sig ett
svar. Mycket avgörs de
närmaste månaderna.
Årets grävningar är över
och det forntida religiösa
och politiska maktcentret
uppe på kullen vilar för
närvarande i frid. Men inne i sammanträdesrummen tar nu några mycket
viktiga höstmånader vid
när det gäller Uppåkras
framtid. Blir det en ”arkeologisk fabrik” med allt från
utgrävning till konservering och utställning i Uppåkra 2017 som förespråkarna
drömmer om?
– För varje steg man tar i

det här blir jag mer och mer
övertygad om att det blir
något, säger Nils-Ove Mårtenson.
Han är verkställande ledamot i den stiftelse som
leder processen. I tio år har
han varit engagerad i att få
till en satsning på den unika fyndplatsen, som är tre
gånger så stor till ytan som
Birka.

om ett arkeologiskt center
blir verklighet.
Parallellt med konsulterna träffas Uppåkrastiftelsens parter kontinuerligt i
höst. Många möten krävs
när så vitt skilda organisationer som Lunds universitet, Region Skåne, Staffanstorps och Lunds kommuner samt Lunds stift och
Uppåkra församling ska
komma överens.

Men faktum är att ingen av
de stora spelarna ännu gett
klartecken. De inväntar en
konsultrapport som ska
vara klar vid årsskiftet. En
engelsk firma utreder sedan början av hösten konsekvenserna av ett center.
Deras rapport tros bli helt
avgörande för om idéerna

– Lunds universitet och
Region Skåne är de två
största spelarna i en framtida ekonomi, säger NilsOve Mårtenson, som inte
vill spekulera i hur mycket
pengar Staffanstorps kommun kan tänkas satsa.
Under de år som centret

diskuterats har det skett en
förskjutning i inriktningen.
– Från början talade man
om ett upplevelsecenter,
sedan blev det ett arkeologiskt center. Nu talar man
om Uppåkra science center
och det är inte längre bara
fokus på upplevelser, säger
Nils-Ove Mårtenson.

För arkeologerna som i
många år jobbat med
Uppåkra skulle ett vetenskapligt center vara en bra
plattform att bygga sin
verksamhet på.
- Det är av stor betydelse,
säger Lars Larsson, professor i arkeologi vid Lunds
universitet.

Det kan ha funnits
smedjor eller annat
hantverkande i områdena intill centralortens
bostadsbebyggelse.
Dessa ytterområden
vill forskarna undersöka närmare.
En ansökan om grävningar
sydost om själva centralområdet har lämnats in till
länsstyrelsen.

Arbetet med detta ytterområde kommer troligen
att göras i vår, uppger Lars
Larsson, arkeologiprofessor och projektledare.
- Det kan ha varit aktiviteter som hölls utanför den
samlade bebyggelsen, det
finns en del som tyder på
det, säger Lars Larsson och
hänvisar till tidigare geofysiska undersökningar som
visat på avvikelser i marken.

I dagsläget vet man alltså
inte vad dessa avvikelser är
för något.

Kanske har det varit
smedjor eller annan verksamhet som inte är lämplig
vid bostadsbebyggelse, tror
forskarna, som de kommande åren vill undersöka
fler ytterområden kring
centralorten.
Skulle det visa sig att det
pågått hantverk i anslut-

STAFFANSTORP. 26-årige Niki Cervin visar akryl-

målningar på Staffanstorps konsthall från och
med söndag.
Malmökonstnären visar upp både äldre och
nya målningar.
Vernissage söndag klockan 13 till 16. Därefter
pågår utställningen till den 4 december.

”Jolson” om Ulla Billquist

Henrik Tofft

drag om 40-talsstjärnan Ulla Billquist.
Musikexperten Jan “Jolson” Olsson håller i föredraget på Staffanstorps bibliotek.
Olsson berättar om stjärnan som i privatlivet
var en skygg och osäker person.
Under kvällen kommer ett antal skivor med
Ulla Billquist att spelas upp.
Klockan 19 börjar föredraget.

I DAG
Redaktionen tillhanda senast kl 9 dagen före publicering.

■ BIBLIOTEK
Staffanstorp: kl 10-19. Hjärup: kl 10-19.
■ UTSTÄLLNINGAR
Konsthallen: kl 10-15. Galleri Lilla Uppåkra: kl. 13-16,
Tage E Nilsson, målningar.

046-18 15 44, henrik.tofft@skd.se

Uppåkras ytterområden undersöks
UPPÅKRA

Ung förmåga visar akrylkonst

STAFFANSTORP. I morgon torsdag blir det före-

Engelsk firma utreder arkeologist center

STAFFANSTORP

plockat på sig matvaror på Netto och smugglat ut
varorna utan att betala.
Varor motsvarande tre fulla kundkorgar uppges
ha stulits, enligt polisanmälan.
Den misstänkta kvartetten filmades av övervakningskamera i butiken, enligt polisanmälan.

ning till centralorten under
dess storhetstid breddas
bilden av det dåtida samhället, menar forskarna.
Samtidigt fortsätter nästa
år arbetet med grävningar i
centralorten precis som
under föregående år, uppger Lars Larsson.
- Man kan jobba hur
länge som helst med det
här området, det finns så
många aspekter av det här.
Henrik Tofft

■ FRITID
Bråhögsbadet: Morgonsim: 6.30-8.00. Em.sim: 1220.30. Fritidsgårdar: Skåningen: 14-17 (åk 4-5), 17-20
(åk 6-8). Hjärup: 14-20. Medelpunkten: Fika, 9.30, Balansträning, 9.30, Gudstjänst, 15.30. Korpen: Stavgång,
12.30, start från Skåningen.
■ MATSEDLAR
Pile- och Magnoliagården: Stekt falukorv, periljestuvad
blomkål.
Bykrogen: Senapspanerad falukorv med hemlagad potatismos och gurkmajonnäs.
■ ÖVRIGT
Brottsofferjour: 046-32 32 98. Familjerådgivning: 9-10,
046-35 69 68. Kriscentrum: För kvinnor 046-35 50 71.
För män, 046-14 39 72. Lysmasken, för barn och ungdom, som bevittnat våld inom familjen, 046-35 68 87.
Överviktigas riksförbund: Råd och stöd i överviktsfrågor. Jourtel 8-20: 0705 757 646, 046-817 24.

