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Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun
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Amfiteatern i Lomma
ett steg närmare

Träffa oss på
Lommafesten den 25 maj!
Även i år är Lomma kommun
med under en av festdagarna
för att du som kommuninvånare ska kunna få tillfälle
att kolla på vad som är nytt,
men också för att få möjlighet
att prata med representanter
från de olika verksamhetsområdena.
I den lilla tältparken finns bland annat
samhällsbyggnadsförvaltningen med
både information om Framtidens Bjärred,
om den nya e-tjänsten Mittbygge – som
ska förenkla för dig som vill söka bygglov,
energirådgivning och personal från VA
SYD som kan berätta mer om att kommunens VA-nät nu sköts av dem.

I socialförvaltningens utställning kan
du ställa frågor om vad som händer i
Treklöverns hus i Lomma där den som
vårdar nära anhörig i hemmet kan få
avlastning. Är du intresserad av att bli
vänfamilj så får du reda på allt i detta
tält, liksom om hemtjänsten och den
öppna verksamheten.
På plats finns som vanligt polis, räddningstjänsten och trygghetsvärdarna,
liksom Lärcentrum som berättar om sitt
integrationsarbete.
I samma tält som säkerhetsinformationen finns kommer du även att hitta
information om hur Lomma kommun
arbetar med dialogen med dig som bor
i kommunen.
Välkommen att träffa kommunen på
Lommafesten lördagen den 25 maj!
(Programinnehållet är preliminärt.)

Nu har arbetet med att utveckla en ny utescen och
mötesplats intill stranden i
Lomma tagit ytterligare
några steg.
Med utgångspunkt i de idéskisser som tidigare presenterats har två konkreta förslag tagits fram som kan användas som
underlag vid upphandling och bygge.
– Förslagen är lika varandra på många
sätt, berättar Moa Briem, som arbetar
med föreningsutveckling och kommunens större arrangemang.
Det ena förslaget har större scen och
mindre yta för lager och loger och det
andra omvänt.
Inom några veckor ska valet vara gjort
och 2020 ska anläggningen vara klar.
Tanken är att föreningar, privatpersoner,
företag och ideella organisationer ska
kunna genomföra både vardagliga men
även publika arrangemang för både yngre och äldre. Målsättningen är också att
skapa en arena där även tjejer kan och
vill vara spontant fysiskt aktiva.

Behöver du några
extra flytvästar
i sommar?
Vet du om att du kan låna
flytvästar under en kortare
period från Lomma kommuns
Kontaktcenter?
Det kan vara en bra möjlighet om familjen får gäster som vill följa med på en
tur ut på Öresund eller ut och paddla på
något vattendrag. Västarna finns både i

barnstorlek och för vuxna, för personer
från tio till 15 kilos vikt upp till 90 plus.
Västarna går inte att boka i förväg, men
eftersom det finns ganska gott om dem i
förrådet, så brukar det lösa sig.
Normalt brukar man låna västar över dagen, men det finns de som har dem upp
emot en vecka. Ja, du läste rätt, det stod
låna: Det är nämligen helt GRATIS!

Välkommen in i kommunhusets reception
när du behöver extra flytvästar!
Lomma Aktuellt utges av kommunstyrelsen i Lomma.
Lomma kommun, Hamngatan 3, 234 81 Lomma
Telefon: 040-641 10 00 Hemsida: lomma.se
Ansvarig utgivare: Anders Berngarn
Redaktör/foto: Claes Westinger

Redaktionskommitté: Susanne Hallberg, Eva Jansson, Christian Almström,
Peter Sjöberg, Per Larsson samt Katerina Katsanikou.
Teknisk produktion: Elke Hanell, Westinger Media, Malmö. Tryckning: Wikingtryck, Malmö
Telefon: 070-595 68 26, e-post: claes.westinger@telia.com
Lomma Aktuellt finns också som taltidning och på lomma.se
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Byggenheten
informerar:

Snabbare
bygglov via
Mittbygge
När sommaren närmar
sig funderar många på
att dra igång byggprojekt. På byggenheten
märks våren inte bara
på sol och fågelkvitter,
utan även på de stora
mängder ansökningar
som kommer in.
Vi vill därför uppmärksamma dig
som går i projekttankar på att det
är en fördel att vara ute i god tid.
Via e-tjänsten Mittbygge, som
ni hittar på lomma.se, kan
ni smidigt och lätt fylla i en
bygglovsansökan, och hitta information om vilka bilagor som
efterfrågas.
Ring eller maila oss gärna med
funderingar kring ditt bygge
redan idag. Vi svarar på frågor
om vilka lagar och regler som
gäller för ditt projekt, och vilka
förutsättningarna är i området
där du bor.
Välkommen att kontakta oss på
telefonnummer 040–641 10 00
eller via mail till info@lomma.se.
På tisdagar har vi drop in på
kommunhuset mellan klockan
16.00 och 17.00, samt
bokningsbara tider med handläggare 17.00–18.00.

Var ute i god tid
med sommarprojektet – och
hjälp oss att
snabbt hjälpa er!

Har du haft ett ärende hos oss, som
företagare eller privatperson?

Då vill vi veta
vad du tycker om vår service
Varje år genomför Sveriges kommuner och Landsting, SKL, en enkätundersökning där företagare
som har haft myndighetsärenden hos kommuner
får svara på frågor om bland annat servicenivån.
Lomma kommun deltar i Insikt
som är en servicemätning av
kommunens myndighetsutövning
gentemot företagare. Enkäten
skickas till företagare som haft ett
avslutat myndighetsärende med
kommunen under mätåret.
Sex myndighetsområden mäts:
brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd,
livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.
Från och med 2019 kommer enkäten även skickas ut till privatpersoner som haft ett myndighetsärende.

– Du som företagare eller privatperson kan ge berätta hur du upplever vår kommunservice i samband med olika ärenden som du
haft med kommunen, genom enkäten. Du kommer bli kontaktad
via mail eller telefon av en
undersökningskonsult, berättar
Katerina Katsanikou som är samordnare på samhällsbyggnadsförvaltningen.
– För oss är dina synpunkter viktiga! Genom svaren kan vi utveckla
våra verksamheter och därmed
förbättra servicen för dig som är
verksam eller bor i vår kommun.

Enkäten sammanställs även nationellt för att kunna jämföra resultatet
mellan olika kommuners företagsklimat och service.
Resultatet presenteras som NKI-värden – det vedertagna begreppet
”Nöjd kund-index”. Lomma kommun placerar sig för 2018 på NKI 65.
Betygsskalan går från 0-100. SKL betraktar under NKI 62 som ett lågt
betyg, 62-69 som godkänt och NKI 70 eller mer som ett högt betyg.
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Anders Berngarn, kommunfullmäktiges ordförande:

Dags att pensionera en trotjänare!
I drygt 50 år har Lomma Aktuellt landat i din brevlåda med ett par nummer varje år och vi är
nu inne på det 51:a. Under mina nio år som ordförande för Lomma kommuns kommunstyrelse
har jag också varit ansvarig utgivare för Lomma Aktuellt och fått vara redo att ställa upp för
att kommentera olika ämnen som Claes Westinger, Lomma Aktuellts redaktör, velat ha mina
synpunkter på. Kontakterna har varit många och intensiva. När kommunstyrelsen nu beslutat
att pensionera Lomma Aktuellt i den pappersform som du håller i handen, så passar även
Claes på att pensionera sig.
Eftersom Claes frågat ut mig under
många år så är det inte mer än rättvist att
jag tar över intervjuandet denna gång!
Till min hjälp har jag haft Sven Trönne,
mångårig medarbetare på Lomma kommun som också har en hel del minnen
kring tidningen Lomma Aktuellt.
– Medielandskapet har förändrats stort
bara under de senaste åren, konstaterar

Claes Westinger. Förmedlingen av nyheter går blixtsnabbt och konkurrensen om
nyheterna mellan nyhetsförmedlarna är
stor. Många av oss har appar som piper i
när något händer. Där kommer en tidning
som Lomma Aktuellt och som utkommer
fem gånger om året ordentligt efter. Även
om man skulle inrikta in sig på fördjupande artiklar, så har ämnet vänts ut och in

på i många andra medier långt tidigare.
Det gör tidningar som Lomma Aktuellt en
aningen överflödiga i postlådan.
Första numret av Lomma Aktuellt kom
alltså ut under 1968.
Vad man kan konstatera är att tidningen under den första tiden, handlade
ganska mycket om kommunens organi-

Omvända roller! Anders Berngarn kommunfullmäktiges ordförande, intervjuar Claes Westinger,
Lomma Aktuellts mångårige redaktör inför att både Claes och tidningen blir pensionärer.

Lomma Aktuellt Nr. 2. 2019.
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sation. Det fanns kanske ett behov av att
informera om detta, eller så var det helt
enkelt brist på händelser och nyheter.
”Telefonnummer till Lomma köpings
kontor och inrättningar”, ”Offentlig
byggoffensiv”, ”Några av köpingens
föreningar”, ”Lommas politiska organisationer och valresultat 1968” eller
”Brandkårens organisation och uppgifter”, är några rubriker som Sven Trönne
letat fram från julnumret 1968.
Sven påpekar också att tidningen under
den första tiden även innehöll en del
annonser för lokala företagare. Det var
några banker, den lokala trafikskolan och
självklart detaljhandeln som ville visa
upp sig.
De första numren av Lomma Aktuellt
gjordes av personer anställda på Lomma kommun.
Eller personer som på olika sätt hade
anknytning till någon inom den kommunala organisationen, några av dessa
politiker. Jan Clarin lär, enligt vad Sven
Trönne kan minnas, varit den första.
Clarin var just en av dessa, kommunens
aktiva politiker. Ett annat namn som dyker upp är Olof Bergman som under en
period ansvarade för att sammanställa
tidningen. Han jobbade i det civila inom
tryckeri och var kommunalråd mellan
åren 1983 och 1989.
Andra namn att nämna är Inger Norrman som väl många känner som en av
de aktiva medlemmarna i Röda Korset
Bjärred-Borgeby-Önnerupkretsen.
En annan redaktör hette Kaeth Gardestedt, kanske mest allmänt känd som
kvinnan som instiftade Kanelbullens Dag.
Under en period i mitten av 1990-talet
lämnades redaktörsuppdraget över till
Cathrina Nordin en journalist i Skanör
som hade tidningstillverkning som jobb.
Därefter tog tidningens nuvarande
redaktör, Claes Westinger över.
– Året var 1995, möjligen 1996. Det som
hände var att jag av olika anledningar
fick möjlighet att hoppa in under en
kortare period och ta över tidningen.
Tydligen skötte jag uppdraget hyfsat
bra och fick det på allvar 1999, berättar
Claes Westinger och fortsätter:
– Under mina 20 år som redaktör har
vårt samhälle förändrats i både stort
och smått, något som självklart också
återspeglar sig i den kommunala verksamheten. Det har blivit många ”första
spadtag”, många skolinvigningar och

Julnumret av Lomma Aktuellt från första utgivningsåret 1968.
Bygget som visas på framsidan är det som skulle bli Centrumhuset.

Rubriker från julnumret 1968:
Telefoner till Lomma köpings kontor och
inrättningar

1969 års budget för Lomma köping

Kommunalfullmäktige – köpingens
riksdag

Lommas politiska organisationer och
valresultat 1968

Centrumhuset – samlingsplats för kultur
och service (som höll på att uppföras
och som man beräknade skulle stå klart i
slutet av 1969.)

Våra kyrkor

Fladängen – framtida attraktivt strövområde

Lomma Missionsförsamling

Offentlig byggoffensiv

Kommunal vuxenutbildning

Några av köpingens föreningar

Insändarspalten

många trevliga möten under alla åren.
Jag minns att det första jag reagerade
på i kontakten med Lomma kommun
var den familjära stämning som fanns i
kommunhuset. Eftersom jag då jobbade
för flera kommuner så hade jag också
något att jämföra med.
Finns det något speciellt som du tar
med sig från uppdraget?
– Det är självklart omöjligt att ta fram
någon speciell händelse. Man ska ju tän-

Brandkårens organisation och uppgifter

God åldringsvård – men vad kostar den?
Specialinrättad handikappbuss
Trafiklekskola i Bjärred

ka på att när jag började pågick diskussionerna om det som skulle bli Lomma
Hamn-projektet. Men frågan är om jag
inte minns öppningen av Österleden
runt Borgeby allra mest, kanske för att
det var den första stora invigningen som
jag deltog i. Annars har vi den efterlängtade rondellen vid infarten till Lomma,
Hamntorget och så klart allt kring stationsområdet i Lomma, berättar Claes
Westinger. Det är ju på många sätt en ny
kommun jämfört med för 25 år sedan.

Lomma Aktuellt Nr. 1. 2019.
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Information om

Val till Europaparlamentet 26 maj 2019
Röstkort och valinformation
Röstkort och information om hur det går till att rösta
skickas till dig från Valmyndigheten.
Du ska ha fått röstkortet senast den 8 maj 2019.
Om din valförsändelse skulle komma bort kan du till och med valdagen,
få ett dubblettröstkort från kommunen.
Ring 040–641 10 00 vardagar på kontorstid.
Från och med 11 maj kan du också få dubblettröstkort under lördagar och
söndagar, i förtidsröstningslokalerna på kommunhuset i Lomma och
på biblioteket i Bjärred, på följande tider:
Lördag
kl. 11.00–15.00
Söndag exkl. valdagen kl. 12.00–16.00
Valdagen
kl. 08.00–21.00
Den som tänker rösta i vallokal på valdagen, behöver inte något röstkort
utan kan gå till vallokalen och avge sina röster ändå. Man måste kunna identifiera sig och bör därför ha med sig en giltig legitimation.
Om du ska förtidsrösta eller budrösta måste du ha ett röstkort.
Även den som förtidsröstar och den som är bud måste kunna identifiera sig
och bör därför ha med sig legitimation.

Vallokaler
Vilket valdistrikt du tillhör framgår av ditt röstkort.
Valdistrikt
Vallokal 		
Borgeby Ö
Rutsborgskolan
Borgeby V
Löddesnäskolan
Flädie S
Medborgarhuset
Flädie N
Bjärehovskolan
Flädie Ö-Fjelie-Önnerup
Alfredshällskolan
Lomma N
Fladängsskolan
Lomma Centrum
Havsblick
Lomma Hamn
Biblioteket Lomma
Båtgatorna-Fågelstaden
Strandskolan
Piläng
Pilängskolan
Karstorp–Alnarp
N Karstorpskolan
Norr Vinstorp mfl
Alléskolan
Observera att valdistrikten Båtgatorna-Fågelstaden och
Norr Vinstorp har nya vallokaler.
Vallokalernas öppettider
Vallokalerna kommer att ha öppet på valdagen kl. 08.00–21.00.

Förtidsröstning
Den som vill förtidsrösta
kan göra det från och
med den 8 maj 2019 till
och med valdagen den
26 maj 2019.
Förtidsröstning äger rum dels
hos Kontaktcenter i kommunhuset i Lomma och dels i biblioteket i Bjärred.
Tider för förtidsröstningen är
följande:
Kommunhuset i Lomma
Måndag, onsdag
och torsdag
kl. 08.00–16.30
Tisdag
kl. 08.00–18.00
Fredag
kl. 08.00–15.00
Lördag
kl. 11.00–15.00
Söndag exkl
valdagen
kl. 12.00–16.00
Valdagen
kl. 08.00–21.00
Biblioteket i Bjärred
Måndag
och tisdag
kl. 10.00–20.00
Onsdag
och torsdag
kl. 10.00–19.00
Fredag
kl. 10.00–18.00
Lördag
kl. 11.00–15.00
Söndag exkl.
valdagen
kl. 12.00–16.00
Valdagen
kl. 08.00–21.00

Lomma Aktuellt Nr. 2. 2019.

Budröstning,
ambulerande
röstmottagning
Den som på grund av sjukdom,
funktionshinder eller ålder inte
själv kan ta sig till en lokal där
röster tas emot kan anlita
• make/maka, sambo,
• väljarens, makens eller
sambons barn, barnbarn,
föräldrar eller syskon,
• vårdare eller
• brevbärare
som bud.
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Svenska för invandrare (SFI)
i egen regi till hösten.
Till hösten kommer Lärcentrum i Lomma att starta upp
Svenska för invandrare (SFI),
spår 1 och 2.
Förutsättningarna för att eleverna ska
kunna etableras på arbetsmarknaden
och integreras i samhället förstärks genom lokal samverkan mellan eleven,
Lärcentrum, Arbetsförmedling och socialförvaltning.
SFI-undervisning i egen regi ger möjlighet till tätare uppföljning och vägledning
i undervisningen men också möjligheter

att styra utbildningen utifrån individens
behov och förutsättningar kombinerat
med arbetsmarknadens behov. Detta
skapar fördelar för både den enskilde
eleven och för samhället i stort.
Skolstart blir 19 augusti 2019 med plats
på Vinstorpsskolan i Lomma.
Undervisningen kommer att ske på förmiddagar, 3 timmar per dag, måndag–
fredagar med två olika varianter:
Spår 1 vänder sig till nyanlända med
0–5 års skolbakgrund, spår 2 till nyanlända med 5–12 års skolbakgrund och
i mån av plats, även ett 3:e spår för de
med mer än 12 års skolbakgrund.

Alternativt kan man rösta
med hjälp av
• kommunens ambulerande
röstmottagning
Om du är i behov av att få hjälp
av kommunens ambulerande
röstmottagning, om du behöver
material till budröstning och
information om hur det går till
kan du, från och med 8 maj
och till och med valdagen den
26 maj, vända dig till Kontaktcenter, telefon 040–641 10 00.

Ytterligare
information
Om du har andra frågor kring
valet är du välkommen att ringa
eller maila valadministratör
Ingrid Grönkvist
telefon 040–641 11 13,
ingrid.gronkvist@lomma.se eller
valadministratör
Maria Zingmark,
maria.zingmark@lomma.se,
telefon 040–641 11 14.
Ytterligare information om
valet hittar du på
Valmyndighetens hemsida
www.val.se.

Ansökan om bidrag från
B Kyhlbergs stiftelse

För dig som inte tidigare ansökt om bidrag från B Kyhlbergs stiftelse, finns ännu
möjlighet att lämna ansökan.
Stiftelsen vänder sig till dig som bor i Lomma kommun och vårdas eller har vårdats
på onkologiska kliniken i Lund.
Bidrag ur B Kyhlbergs stiftelse kan beviljas till tidigare anställda på före detta Eterniten, till patienter från Lomma som vårdas eller har vårdats på onkologiska kliniken i
Lund och som har begränsade egna ekonomiska resurser.
Ansökningstiden är löpande.
För att ansöka om utdelning ur stiftelse skickas en skriftlig ansökan till:
Lomma kommun, B Kyhlbergs stiftelse, Sara Lorentz, 234 81 LOMMA
Ansökningsblankett finns på Lomma.se
(Tillsammans med din ansökan bifogar du intyg/underlag som styrker
dina uppgifter.)
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Hemtjänsten:
Vad händer
framöver?
Sedan den 1 mars är det som
bekant Lomma kommun
själv som sköter hemtjänstverksamheten
Hur gick övergången? Vad
kommer kommunen nu att
satsa extra på? Vi frågar Frida
Kristensson som är avdelningschef för den nya hemtjänstorganisationen.
– Vår målsättning var att komma närmare de som använder hemtjänst. För att
öka tillgängligheten gjorde vi en omorganisation och skapade tre enheter, två
i kommundel Lomma och en i Bjärred
med vars sin chef och vars två samordnare, berättar Frida Kristensson.
– Den stora utmaningen var att vi inte
hade tillräckligt med personal. Hemtjänsten, liksom mycket annan verksamhet där man arbetar med människor,
är levande och rörlig. Vi tog över en
personal på knappt 100 personer men
insåg att det behövs totalt kanske 150
för att allt ska fungera fullt ut.
– Vi är igång med att rekrytera nya medarbetare något som inte låter sig göras
över en natt. Duktig personal har ofta
ett arbete med uppsägningstid. Dessutom har några slutat, vilket är en naturlig
process när man organiserar om.
Enligt Frida Kristensson är målet att
organisationen ska vara fulltalig med
ordinarie personal innan den 1 juli.
– Fram till dess får vi fylla på med
en del vikarier. Men man ska kanske
understryka att 150 i personal inte är
ett fast antal. Vi arbetar som sagt med
människor och måste anpassa organisationen efter de behov som finns.
– Vi måste också arbeta vidare med
kompetensutveckling, säkra kvaliteten
och hitta smarta former för hur vi ska
arbeta tillsammans.
Två välbesökta närståendeträffar har
arrangerats i slutet av mars.
Nya är planerade. Kolla på lomma.se!

Fotograf: Apelöga.

Cykla till Helsingborg
eller Simrishamn?
Till sommaren finns det möjlighet att tryggt och säkert cykla
både norrut till Helsingborg, söderut till Smygehuk eller kanske ända bort mot Simrishamn och Österlen på den nya turistleden Sydkustleden. Den nya leden är också mellanbiten
som nu kommer att binda samman Kattegattleden i väster
och Sydostleden i öster.
Att ta cykeln är något som blir allt vanligare i Skåne, både av besökare men också av allt fler bofasta skåningar. Cykelturism har dessutom blivit allt viktigare för
besöksnäringen.
Nu öppnar sig nya möjligheter när Sydkustleden invigs. Leden går från Helsingborg i norr längs Öresundskusten

och Sydkusten bort till Simrishamn och
består av sex etapper på sammanlagt
260 km cykelled.
Men det är ju inget som säger att man
måste trampa hela sträckan vid ett
tillfälle utan man kan dela upp den efter
ork och kondition.
På sydkustleden.se finns mycket in-
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formation om de olika delsträckorna
med bland annat kartor så att man kan
navigera rätt.
Leden är också tydligt utmärkt
längs alla sträckningar.
På sydkustleden.se finns informationstexter för att du inte
ska missa något sevärt. Så
här beskrivs till exempel den
del som genom Lomma kommun:
”Längs Sydkustleden kan du solbada
på Sveriges vackraste stränder, uppleva
historiska och natursköna miljöer och
njuta av middagar på lokala gästgiverier. Resan norrut från Malmö erbjuder
en behaglig cykeltur med fina vyer. Att
stanna till på Lommas långgrunda stränder är ett måste! Norr om Lomma ligger
Bjärred som bjuder in till svalkande bad
från den fina stranden eller den välkän-

da Långa Bryggan med sitt kallbadhus.”
I kommunen finns också vingård med
egen produktion och gårdsbutiker med
Fairtrade och ekologiskt utbud”.
Dessutom har Region Skåne, som ligger
bakom skapandet av leden, plockat fram
det man kallar ”Våra favoriter” längs de
olika etapperna. Så här skriver man om
den 57 km långa sträckan från Malmö
till Landskrona.
– Lomma Hamn. Livfull hamnmiljö med
fiskverksamhet, småbåtshamn och en
fin sandstrand.
– Långa bryggan. Gå ut på den 600 meter långa bryggan och ta ett dopp med
Öresundsbron som bakgrund!
– Barsebäcks hamn. Barsebäckshamn är
ett gammalt fiskeläge och är beläget i ett
område som är av riksintresse för kulturmiljö. Hamnen har anor från 1400-talet.
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Ett sammanhängande
cykelstråk från Göteborg, runt hela sydsverige och upp till Växjö
skapas på drygt 90 mil..
Sydostleden, sju etapper.
VÄXJÖ–TINGSRYD, 49 km
TINGSRYD–FRIDAFORS, 28 km
FRIDAFORS–KARLSHAMN, 31 km
KARLSHAMN–SÖLVESBORG, 33 km
SÖLVESBORG–KRISTIANSTAD, 33 km
KRISTIANSTAD–BRÖSARP, 53 km
BRÖSARP–SIMRISHAMN, 50 km

Sydkustleden, sex etapper
SIMRISHAMN–YSTAD, 53 km
YSTAD–TRELLEBORG, 47 km
TRELLEBORG–SKANÖR, 27 km
SKANÖR–MALMÖ, 51 km
MALMÖ–LANDSKRONA, 57 km
(genom Lomma och Bjärred)
LANDSKRONA–HELSINGBORG, 27 km

Fotograf: Apelöga.

Kattegattleden, åtta etapper.
HELSINGBORG–HÖGANÄS, 22 km
HÖGANÄS–ÄNGELHOLM, 39 km
ÄNGELHOLM–BÅSTAD, 55 km
BÅSTAD–HALMSTAD, 41 km
HALMSTAD–FALKENBERG,57 km
FALKENBERG–VARBERG, 39 km
VARBERG–KUNGSBACKA, 72 km
KUNGSBACKA–GÖTEBORG, 65 km

INVIGNING:
På förmiddagen söndagen den 2 juni invigs
Sydkustleden genom Lomma kommun med ett arrangemang
vid Långa bryggan i Bjärred.
Ett team från Team Rynkeby i Helsingborg kommer att cykla den nya leden som invigning och göra
ett depåstopp vid Långa Brygga.
Lomma kommun kommer självklart att vara på plats med våra egna lådcyklar fyllda med trevligheter och nyttigheter, bland annat vår användbara cykelkarta och lite typiska invigningssnacks
med lämplig cykelvänlig dricka.
Mer information om invigningen hittar du på lomma.se när vi närmar oss den 2 juni.
Välkommen ut i solskenet!

Lomma Aktuellt Nr. 2. 2019.
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Earth Hour hjälper till att väcka miljöintresset
Sista lördagen i mars varje år är det Earth Hour – ofta kallat för världens största klimatmanifestation. Det är hundratals miljoner människor som deltar genom att symboliskt släcka lamporna tidszon efter tidszon jorden runt. I Sverige är det runt 250 kommuner som årligen deltar
i arrangemanget. Även om det i sig är en blygsam manifestation, att släcka lampor, så sätter
det ändå fingret på världens miljöproblem.
Adam Bahr, miljöstrateg på Lomma
kommun, menar att varje gång man på
något sätt informerar om miljöproblemen når man också fram till nya
människor.
Precis som tidigare år släckte Lomma
kommun ner de kommunala lokaler där
det var möjligt samt en del av gatubelysningen.
Dessutom deltog ungefär 30 skolklasser
från bland annat Fladäng-, Piläng- och
Karstorpskolan Södra i ett arrangemang
som gick ut på att eleverna själv fick
jämföra hur stor miljöpåverkan lunch-

Fira Nationaldagen
med oss!
Plats: Bergaparken, Bjärred

PROGRAM:

Kl. 10.45 tågar musikkår och
fanborg från Jonasgården och
kl. 11 startar programmet
i Bergaparken.
Underhållning av kulturskolans
musikkår Blåschock.
Delar av kulturskolans kammarorkester underhåller. Dessutom
kommer bland annat Syskonen
Köster att uppträda på scen
med ett musiknummer.
Kommunfullmäktiges ordförande, Anders Berngarn, hälsar
välkomna och leder även en
ceremoni för nya medborgare.
Kommunstyrelsens ordförande, Robert Wenglén, delar ut
flaggor.
Kultur- och fritidschef, Michael
Tsiparis, är konferencier.

portionerna har, det vegetariska och det
icke-vegetariska alternativet.
– Till sin hjälp hade eleverna en websida med adressen: matkalkylatorn.se,
berättar Adam Bahr. Kostenheten hade
plockat fram en ingredienslista med de
olika volymerna som eleverna kunde
använda för att knappa in på matkalkylatorn. Även om mängden kött och
mejeriprodukter i skolmaten är ganska
låg så är ändå det vegetariska alternativet bäst för klimatet.
Hela veckan avslutades med att alla
enbart serverades vegetarisk rätter.

– Att läsa uppföljningen var ett sant
nöje för mig som jobbar med frågorna
varje dag, säger Adam Bahr. Pedagogerna underströk att det blivit många bra
diskussioner inte enbart när det gäller
mat utan hur man lever allmänt. Många
elever har dessutom fortsatt att använda kalkylatorn på fritiden.
I matkalkylatorn på nätet
kan du kolla hur stor miljöpåverkan
det som du äter har.
Adressen är: matkalkylatorn.se.

Ny aktör ska utveckla
Pilängsanläggningen
Lomma kommun har tecknat avtal med Kunskapsporten AB om försäljning och övertagande av driften för Pilängsbadet, Pilängshallen och Blå
hallen. Priset för anläggningen är 25 miljoner kronor.
– Försäljningen av Pilängsanläggningen kommer att innebära en efterlängtad utveckling av badet. Kunskapsporten kommer att kunna erbjuda
kommuninvånarna ett bredare utbud på många sätt, säger kommunstyrelsens ordförande Robert Wenglén.
Syftet med försäljningen är att anläggningen ska kunna utvecklas med
ett större aktivitetsutbud än tidigare. Gym och café kommer att förbättras. Idéer finns även om att erbjuda friskvård, som massör och fysioterapi.
För föreningarna i idrottshallarna blir det inga större förändringar eftersom kommunen hyr tillbaka hallarna alla tider då det är verksamhet.

Till sommaren invigs
parkourparken i Bjärred
Datum och detaljer om invigningen kommer att publiceras på lomma.se och på
kommunens Facebook-sida när vi närmar oss.
Utformningen har diskuterats fram i samarbete mellan Bjerreds Gymnastikförening och Lomma kommun. Den slutgiltiga lösningen har en arkitekt specialiserad på
parkour ritat. Placeringen har valts med hänsyn till övriga aktiviteter i området och
möjligheten att utnyttjas av både gymnastikföreningen, skolorna i området, men
även spontanidrottare.

Lomma Aktuellt Nr. 2. 2019.
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På gång inom socialförvaltningen
I en kommun som växer och utvecklas är det viktigt att kontinuerligt förbättra och förändra
verksamheten efter de krav som samhället ställer. Den sociala sektorn är inget undantag.
Här något som är på gång inom socialförvaltningen.

Korttidstillsyn för barn och ungdomar
Skolskeppet i Lomma är en verksamhet där vi erbjuder korttidstillsyn och
korttidsvistelse för barn och ungdomar som beviljats stöd inom LSS (Lagen
om särskilt stöd och service).
Korttidstillsynen ger en meningsfull sysselsättning före och efter skoldagen
för skolungdomar över 12 år.
Vår ambition är att erbjuda en aktiv och trygg miljö med god gemenskap
samt ge fysisk och psykisk stimulans.
Korttidsvistelsen riktar sig till samma målgrupp men även till de lite yngre.
Här erbjuder vi avlastning för anhöriga och föräldrar och ger barnen miljöombyte och rekreation.

Språkcafé
Våra språkcaféer är mycket uppskattade och har hjälpt många nyanlända i
sin etablering. Det är ett bra sätt att knyta nya kontakter i Lomma kommun.
Vi träffas och pratar om allt från dagsaktuella händelser till hur högtider firas
i olika länder och kulturer. Vi vill alltid träffa nya människor att prata och dela
erfarenheter med så alla är välkomna!
Tid och plats
• Udda veckor,
tisdagar kl. 17.00-18.30, Lomma Trivselhuset, Strandgatan 81
• Jämna veckor,
tisdagar kl. 17.00-18.30, Bjerred Bergakyrkan, Öresundsvägen 9
Bosättningsteamet från enheten Boende, bosättning inom IFO håller själva i
Språkcaféet på Trivselhuset.
I Bjärred får vi stor hjälp av Svenska kyrkan och Rödakorset.
Intresserad? Klicka in på språkcafé på Lomma.se.

Lillevången –
nya
servicelägenheter
Lägenheterna på Krokåkersvägen i Lomma, Lillevången, har
byggts om för att kunna fungera
som servicelägenheter för vuxna som omfattas av LSS (Lagen
om särskilt stöd och service).
Den 1 mars 2019 öppnade vi
upp åtta lägenheter på Lillevången.
På boendet finns personal
dygnet runt som ger stöd och
service.

Hemtjänsten
Från och med den 1 mars 2019
har hemtjänsten gått över från
Attendo till Lomma kommun
som utförare.
Vård och omsorg i Lomma kommun ska präglas av kompetens
och valfrihet som utförs med själ
och hjärta. Och det är något vi
strävar efter även i denna nya
organisation för hemtjänsten.
Vi jobbar för en bra kontinuitet
av personal och att vara så tillgängliga som bara möjligt.

Digitalisering
I kommunen arbetar vi löpande med att effektivisera
verksamheterna.
Vi försöker frigöra tid till mer värdeskapande arbete och
strävar hela tiden efter att förbättra kvaliteten för våra
medborgare. Under 2019 testar vi några nya digitala verk-

tyg inom vård och omsorg. Det kommer finnas möjlighet
att få fjärrtillsyn via kamera istället för tillsynsbesök på natten och de som önskar kan också få prova på att använda
matningsrobot eller läkemedelsrobot.
Vi testar för att lära oss mer och se om digitalisering i vården kan möta individuella behov och om det kan frigöra
tid till annat.

Lomma Aktuellt Nr. 2. 2019.
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Vad gör jag om jag köpt falska konsertbiljetter?
Jag har blivit lurad att köpa av en telefonförsäljare. Vad gör jag?
Vilka rättigheter har jag om jag missar ett möte för att flyget var sent?
Inhyrd hantverkare gjorde ett dåligt jobb. Hur går jag vidare?

Fråga kommunens

konsumentvägledare!
Sedan mitten av mars kan
du få hjälp med konsumentvägledning på kommunens
kontaktcenter.
Har du ångrat ett köp eller vill
du reklamera en trasig vara?
Har du ingått ett avtal på nätet eller på telefon som du nu
är tveksam över?
Ibland vet man inte riktigt vart man ska
vända sig och hur man ska gå tillväga
som konsument. Våra konsumentvägledare, som även jobbar på kommunens
Kontaktcenter, kan svara på dina frågor
om köp av varor och tjänster.
Alla tre, Elin, Johanna och Kim har en
grundläggande utbildning i konsumentfrågor.
Du kan ställa frågor till konsumentvägledarna både innan köpet, för att få råd,
och efter köpet, om du är missnöjd.
Konsumentvägledarna informerar om
vilka lagar och regler som gäller.
Rådgivning är opartisk och kostnadsfri.
Någon av konsumentrådgivarna finns oftast på plats under den tid som Lomma
kommuns Kontaktcenter har öppet.

Välkommen att kontakta kommunens konsumentvägledare
Johanna Svensson, Kim Andersson och Elin Fexner,
på tel 040-641 10 00 eller info@lomma.se.
– Nu har det gått några veckor sedan
den lokala vägledningen nyöppnade.
Frågor om bygg är den vanligaste så här

långt följt av problem med telefonförsäljare, berättar Susanne Hallberg Johansen,
som är gruppledare på Kontaktcenter.

KONSUMENTVÄGLEDARNA
kan bland annat hjälpa till med:

KONSUMENTVÄGLEDARNA
kan dock inte hjälpa till med:

Svara på frågor om köp av varor och tjänster,
reklamationer och konsumentlagstiftning.
Ge vägledning inför ett köp.
Hänvisa och råda vart konsumenten kan
vända sig vidare.
Visa vilka garantier man har, reklamationsrätten, konsumenttjänstlagen, konsumentköplagen och distansavtalslagen.

Kontakta företag, vara ombud för dig eller
medla mellan dig och ett företag som du har
en tvist med.
Granska handlingar.
Skriva en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden ARN eller ansöka till domstol.

Lomma Aktuellt Nr. 2. 2019.

Är du företagare eller funderar du på att starta företag?
Då är Lomma kommuns tjänst Företagslots något för dig.

Företagslots –
en tjänst som förenklar
för företagare
Som företagare krävs ibland en del tillstånd och kontakter
med kommunen. Men vem ska jag prata med?
För att göra den hanteringen enklare, så har Lomma kommun startat tjänsten Företagslots som ska ge en snabb väg
in i kommunen och hjälp med samtliga kontakter.
Vilka tillstånd behöver du – allt från
bygglov till livsmedelsfrågor? Var finns
det lediga lokaler? Var finns det mark att
köpa eller arrendera? Ofta handlar det
om en kombination av flera frågor.
Tjänsten företagslots är perfekt för dig
som behöver komma i kontakt med
kommunen när det gäller mer än en sak.
Om kommunen ser att din förfrågan

hanteras bäst genom tjänsten företagslots, blir du inbjuden till ett möte.
Där kommer du i kontakt med de
tjänstepersoner som berör ditt ärende.
På lomma.se finns ett formulär där
du kan berätta vilka planer du har. På
så sätt kan handläggarna som arbetar
med Företagslotsen förbereda ärendet
grundligt redan innan ni möts.

Fantastiska, kreativa ungdomar!
Den har blivit en tradition –
den årliga UKM-festivalen, i
år arrangerad i Bjärred med
ett 30-tal deltagare.
Lomma kommun har deltagit i UKM,
Ung Kultur Möts, sedan tidiga 00-talet.
I år var det 30 unga i åldern 13-20
år som deltog tillsammans med tre
workshopledare i dans, graffiti och
kroppsspråk.
– UKM har blivit en viktig tradition
som vi gärna vill hålla vid liv, berättar
kultursamordnaren Mattias Larsson. Vi
återkommer nästa år!
Ungdomarna får efter arrangemanget en professionell bedömning av sin
konstnärliga utövning.
Nästa steg är UKM Skåne den 18–19
maj i Höör dit en urvalsgrupp för UKM
Lomma-Bjärred skickar vidare deltagare
för att representera vår kommun.

Soundcheck med bandet Skálder! 🤘
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Hur ska Lomma kommun utvecklas framöver?
Kommunfullmäktige beslutade den 14 mars om en ny vision
för Lomma kommun som sträcker sig fram till år 2040. Samtidigt har också nya övergripande mål för perioden 2019-2022
tagits fram.
Visionen anger kommunens önskvärda
utveckling ur ett långsiktigt perspektiv.
Visionen är en politisk viljeinriktning från
kommunfullmäktige och det utvecklas en
ny vision eller sker en översyn av befintlig
i samband med varje ny mandatperiod.
Visionen följs av övergripande mål vilka
lyfter fram särskilt betydelsefulla områden för kommunens verksamhet de
kommande fyra åren.
Lomma kommun finns till för invånarna och vi sätter människan i centrum.
All verksamhet kännetecknas av
hög kvalitet.
En förutsättning för det är att kommunen är en attraktiv arbetsgivare som har
tillit till medarbetarnas kompetens.
Arbete med utveckling och förbätt-

ringar är ständigt i fokus. All verksamhet
bedrivs effektivt och innovativt.
Trygghet i livets alla skeden.
I Lomma kommun ska invånaren vara
trygg i livets alla skeden.
Oavsett ålder och förutsättningar känner
sig våra invånare trygga i kommunens
verksamheter och i offentliga miljöer.
Genom ett aktivt och förebyggande
arbete skapar vi förutsättningar för en
säker livs- och boendemiljö.
Lomma är Sveriges tryggaste kommun
att leva i.
Balanserat hållbarhetsarbete
Lomma kommun ska bedriva ett balanserat hållbarhetsarbete med kommande generationer i åtanke.

Lomma kommun säkerställer en långsiktigt hållbar befolkningsutveckling
där hänsyn tas till ekologisk, social och
ekonomisk hållbarhet. Vi värnar om
klimatet och utvecklar gröna och blå
naturvärden. Vi verkar för ett samhälle
med god hälsa där människor känner
ömsesidig respekt för varandra.
I Lomma kommun uppnås en god ekonomisk utveckling och hushållning.
Den kommunikativa kommunen
Lomma kommun ska vara en öppen
och kommunikativ organisation där
invånarna känner ett högt förtroende
för verksamheten.
Dialog och öppenhet ökar förtroendet för Lomma kommun och även för
demokratin i stort. Vi kommunicerar
proaktivt med invånarna, omvärlden
och i organisationen.
Både invånare och kommunens medarbetare upplever bra möjligheter till
delaktighet och inflytande ur sina olika
perspektiv.

Lomma Aktuellt Nr. 2. 2019.
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KULTUR & EVENEMANG
MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR!

19
MAJ

”I have a dream”
Gospelkonsert med Berga
Gospel och kompband.
Vi sjunger både kända o okända sånger
och lyfter fram Martin Luther King.
Allsång utlovas! Gratis
Bergakyrkan, Bjärred
sön 19 maj 18:00
Arr: Bjärreds församling

22
MAJ

”Folkhemmets styvbarn
De icke önskvärda”
En dokumentärfilm om Vipeholmsanstalten i Lund. Regissör Mattias
Wellander kommer att vara på plats.
Fritidsgården Stationen 2.0, Bjärred
ons 22 maj 11:00–12:30
Arr: Mötesplats Bjärred

23
MAJ

Traditionellt Kafferep
Vi tar oss genom 7 olika sorters
kakor och avslutar med Tårta.
Mötesplats Bjärred, Bjärred
tors 23 maj 14:00–16:00
Allt är bakat av gymnasieelever på konditori & bageri programmet på
Vipeholmskolan i Lund.
Kaffereps biljett: 75 kr.
Anette Alvarsson 0733–411599
anette.alvarsson@lomma.se
Arr: Mötesplats Bjärred

23
MAJ

I afton dans
Reflex Orkester
Mötesplats Havsblick, Lomma
tors 23 maj 17:00–21:00
Bilj. Rest Havsblick, 30 kr/st.
Arr: Mötesplats Havsblick

24
MAJ

Kulturhistorisk promenad
Start på Jonasgården i Bjärred.
Promenaden går söderut genom Bjersundsparken, via Montelinvägen/Berga mot Öresund till Tegelbruksmuseet där vi avslutar med en fika.
(Pris 15 kr per person).
Guide Birgitta Nilsson från Hembygdsf.
fre 24 maj 13:30–15:30
Anm. Anette Alvarsson 0733–411599
anette.alvarsson@lomma.se
Arr: Mötesplats Bjärred

23- Lommafesten
26 arrangeras i centrala Lomma

MAJ och Lomma hamn under torsdag till söndag.
En folkfest för både kommuninvånare
och gäster.

26
MAJ

Mozart-mässa
Bergakören och kyrkokören
Cantica från Vellinge-Månstorp
Bergakyrkan, Bjärred. Gratis.
sön 26 maj 11:00
Arr: Bjärreds församling

2
JUNI

Psalmodifestivalen
Kom och lyssna på barnkörerna
som framför ditt önskemål i
sann melodifestivalsanda. Gratis
Bergakyrkan, Bjärred
sön 2 juni 16:00
Arr: Bjärreds församling

5
JUNI

Provsmakning av mörka 		
dessertviner med Lena Ström
Tillverkningsmetoder, olika
druvor. Kostnad 120 kr.
ons 5 juni 17:30–19:30
Anmälan och betalning görs till Anette
Alvarsson, senast den 24 maj.
telefon: 0733–411599 eller
mail: anette.alvarsson@lomma.se
Arr: Mötesplats Bjärred

6
JUNI

Fira Nationaldagen
i Bergsparken, Bjärred!
Programmet startar kl 11:00

14
JULI

Friluftsgudstjänst
Vi fortsätter med traditionen
att en sommarsöndag i juli
tillsammans med Bjärreds församling
arrangera friluftsgudstjänst i Tegelmästarebostadens trädgård.
Kyrkkaffe serveras.
Bjersunds Tegelbruksmuseum, Bjärred
sön 14 juli 14:00–16:00
Gratis
Arr. Hembygdsför. i Lomma kommun

28
JULI

Sommarmarknad
med Loppis
I Bjersundsparken.
Traditionell sommarmarknad med
loppis. Alla, som har något att sälja är
välkomna kl 12.00. Tag med bord.
Pris 50 kr/plats
Bjersunds Tegelbruksmuseum, Bjärred
sön 28 juli 13:00–16:00
Övriga besökare är välkomna mellan
kl 13 och 16. Kaffe finns att köpa.
Arr: Hembygdsför. i Lomma kommun
JUNI Bjersunds Tegelbruksmuseum,
JULI Sommaröppet.
AUG Besök vårt unika tegelbruksmuseum! Kaffeservering.
Bjärredsfoton visas under sommaren.
Konstnärer från Svenska Konstnärsförbundet ställer ut i Stallet. Fri entré.
Arr: Hembygdsför. i Lomma kommun
2 juni–25 augusti
Öppet söndagar kl. 13.00–16.00

21
JUNI

Midsommar i Bergaparken
Mellan kl 10.00–11.00 klär vi
tillsammans midsommarstången. Här kan ni också göra er egen
midsommarkrans! Gratis
Bergaparken, Bjärred
21 juni 10:00–15:30
Dans i Bergaparken kl 14.00–15.30.
Ta gärna med fikakorgen, ingen försäljning. Vi bjuder alla barn på glass i
danspausen. Gratis
Välkomna och Glad midsommar!
Arr: Bjärreds församling

Detta är ett litet urval av för
oss kända arrangemang!
En komplett lista på anmälda arrangemang finns på
Lomma.se under rubriken
”Uppleva och Göra” där du
som är arrangör själv kan
registrera ditt evenemang.
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Populära dansveckor tillbaka i år igen!

Mellan den 14 juli och 3 augusti kommer Amfiteatern vid Strandängarna i
Lomma hamn åter igen att dansa, förhoppningsvis i takt, när det är dags för
Dansveckorna med sällskapsdans och
workshops i olika stilar.
Invigningen sker den 14 juli mellan
klockan 16.00 och 18.00 när kommunens olika dansföreningar ger smakprov
på sin verksamhet och Lomma PRO:s

sångkör underhåller. Runt klockan
18 övergår invigningen till en härlig
danskväll där du får chansen att dansa
själv.
Under de kommande dagarna blir det
program för både unga och vuxna med
alla möjliga dansstilar – bugg, foxtrot,
linedance och gammeldans men även
flera arrangemang där barnen får ge

utlopp för sin fantasi. Du som är nyfiken
på magdans, orientalisk dans, street
dance, salsa, line dance, dans från
Uganda eller Lindy Hop, kolla igenom
programmet efter dina godbitar!
Dessutom kommer det att finnas möjlighet att prova på många roliga cirkusaktiviteter som golvakrobatik med hjulningar och kullerbyttor, parakrobatik där ni
leker och bygger figurer tillsammans,
jonglering. Det finns något för alla.
Dansveckorna arrangeras av ABF Lomma, Bjärreds Gammeldansgäng, Cats’
Corner, Companiet SSK, Gammaldansföreningen Öresund, Lomma-Bjärred
Riksteaterförening, Lunds Dansklubb
Gåsasteget, PRO Lomma, Salsa Sabrosa
Dansskola och The Evil Gang Linedancers i samarbete med Kultur och fritid,
Lomma kommun.

