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Aktuell information  
hittar du alltid på lomma.se

Under perioden 28 augusti 
till 6 september är det 
tågstopp mellan Lund och 
Hjärup med anledning av 
utbyggnaden från två till 
fyra spår mellan Malmö 
och Lund. 

Tågstoppet medför att tågtrafiken 
på Lommabanan påverkas. En del 
godstrafik och fjärrtåg flyttas hit från 
Södra stambanan vilket innebär att 
Påga tågen endast kör på Lommabanan 
under rusningstid, morgon och efter-
middag. Tågbuss ersätter på sträckan 
Malmö-Kävlinge dagtid och kvällar. 
Information om resor med Skånetrafi-
ken finns i deras app.

Planera för tågstoppet och räkna med 
längre restid.

Läs mer på trafikverket.se/fyrsparet

Sommar 
2021
Läs mer på  lomma.se/sommar

Sommar i Lomma kommun!

Tågstopp mellan 
Lund och Hjärup  
– så påverkas 
trafiken på  
Lommabanan 

Vad händer idag?

Nu öppnar Närståendestödet 
upp verksamheten lite mer 

Hemester i sommar?  
Få inspiration och tips via 
lomma.se/sommar!

Nu har vi samlat information för dig som 
kommer ha en ”hemester” och vill njuta 
av sol och bad på hemmaplan. Under 
lomma.se/sommar kan du se var när-
maste badstrand ligger, var du kan grilla, 
vilka lekplatser som finns i närheten eller 
andra sevärdheter i vår vackra kommun. 
Vem vet, du kanske upptäcker nya smult-
ronställen?

Säker i sommar

Här är det Bäst att leva – igen!

Kommunstyrelsens ordförande Robert Wenglén. Foto: Johan Bävman

Lomma gör det igen – enligt nyhets-
magasinet Fokus är Lomma kommun  
landets bästa kommun att leva i 2021!

Varje år listar nyhetsmagasinet Fokus Sveriges kommuner 
efter olika parametrar, som demografisk utveckling, bo-
stadsmarknad, utbildning, kommunal ekonomi med mera.

Fokus har utifrån 365 statistiska sammanställningar och 
större kommunrankningar ställt samman hur kommunerna 
presterar i tolv olika huvudkategorier. I jämförelse med alla 
290 kommuner hamnar Lomma kommun åter på första 
plats.

– Att Lomma återigen får utmärkelsen som Sveriges bästa 
kommun att leva i hänger självklart nära samman med 
alla medborgares medskapande, säger kommunstyrel-
sens ordförande Robert Wenglén och fortsätter;

– Med det sagt ligger det även hårt arbete bakom utmär-
kelsen. Vi arbetar ständigt för att förbättra våra verksam-
heter, med våra invånares bästa i fokus. Såklart finns det 
områden vi kan förbättra, såsom att höja kvaliteten inom 
äldreomsorgen. Där är vi på rätt väg, även om det tar lite 
tid innan det återspeglas i brukarundersökningar.

Läs hela artikeln på lomma.se 

Lomma kommun uppmärk-
sammas i en nationell 
undersökning för sitt arbete 
med klimatanpassning.

Det är IVL Svenska Miljöinstitutet till-
sammans med Svensk Försäkring som 
genomför undersökningen. Syftet är att 
undersöka hur långt landets kommuner 
har kommit i sitt klimatanpassnings-
arbete, att tydliggöra vilka behov och 
utmaningar kommunerna står inför och 
att uppmärksamma goda exempel.

Lomma kommun hamnar nu på första 
plats och lyfts fram som ett av de goda 
exemplen i rapporten.

– Vi har ett systematiskt och framgångs-
rikt klimatanpassningsarbete. Den främ-
sta anledningen till framgången är att 
vi samarbetar över kommungränserna 
och inom vattnets avrinningsområden 
istället för inom kommungränsen. Vi var 
också tidiga med att integrera klimat-
anpassningsfrågorna i kommunens öv-
riga planering, säger Helena Björn som är 
miljöstrategisk samordnare i kommunen.

Bäst på klimat-
anpassning

Sommargågata i Lomma
I Lomma Hamn har Kajgatan förvandlats 
till en gågata och vi välkomnar besökare 
till fots eller på cykel hela sommaren 
fram till den 1 september.

Gatan är utsmyckad med fler sittmöbler 
och blommor plus större uteserveringar. 
Det finns även flera spännande aktivite-
ter längs gatan, bland annat en pump-
track på Pirplatsen, en griffeltavla på 
Tullhustorget och ett pingisbord på torg-
ytan i höjd med Bojgränd. Perfekt för 
sköna hemesterdagar för hela familjen!

Cykla till stranden och sprid ut er!
I samband med Sommargågatan utökar 
vi även antalet cykelställ längs Kajgatan 
och tar bort alla parkeringsplatser på ga-
tan. Så ta cykeln och njut av sommaren 
på Sommargågatan.

I sommar ber vi dig att visa extra hänsyn 
och vara rädd om både dig själv och 
andra. Håll avstånd och följ gällande 
riktlinjer för att minska riskerna för smitt-
spridning. Det är allas ansvar att följa de 
riktlinjer som ges av våra myndigheter. 
Tillsammans kan vi hjälpas åt att hålla 

avstånd. Vår kuststräcka är 21 kilometer 
– upptäck gärna alla våra badplatser: 
• Långa bryggan i Bjärred
• Badplatsen vid Habo Ljung camping
• Lomma Beach
• Badplatsen vid Hamnhusen (T-bryg-

gan) i Lomma

Badparkering finns längs Södra västkust-
vägen strax norr om Lomma. Välkommen 
att upptäcka och utforska vår värld med 
oss i sommar!

Läs mer på lomma.se/sommar

Tips för att  
spara på vattnet!

I sommar förväntas extra många 
besökare njuta av stränderna i 
Lomma kommun. Det tycker vi 
såklart är fantastiskt roligt! Men 
det medför tyvärr även att andelen 
skräp i naturen ökar.
 
För att hålla våra badplatser rena plockar Lomma 
kommun skräp som ligger slängt på stranden och 
tömmer papperskorgarna längs stränderna varje 
dag. Under sommaren har vi även satt ut 90 extra 
sopkärl utmed kustremsan. Tillsammans måste vi 
hjälpas åt att hålla stränderna rena och alla måste 
ta sitt ansvar att slänga skräpet i de sopkärl som 
finns. Om närmsta sopkärl är fullt är det inte långt 
till nästa.
 
Tips för att minimera skräpet
• Undvik engångsartiklar. 
• Ta alltid med en påse där du kan samla ditt 

skräp så att det inte blåser iväg. 
• Be att få din take away-kaffe i medhavd 

flergångsmugg.

Sommarlovet är i full gång. Tack 
vare bidrag från Socialstyrelsen 
kan Lomma kommun, föreningar 
i kommunen, studieförbund och 
företag erbjuda ett varierat utbud 
av kostnadsfria aktiviteter för barn 
och unga i åldern 6-15 år i sommar.

Bland aktiviteterna finns musikproduktion, tennis, 
fiske, golf, dockteater samt skejt och kickbike. Det 
tillkommer fler aktiviteter under sommaren, så 
håll fortsatt utkik! De flesta aktiviteterna kräver 
föranmälan. Vi önskar en trevlig och aktiv sommar 
för alla unga!

Läs mer om dessa och fler aktiviteter på  
lomma.se/gratissommarlov

I takt med att restriktionerna 
lättar öppnar Närstående-
stödet i Lomma kommun 
upp verksamheten steg för 
steg. 

Vi har nu öppnat upp för utomhusakti-
viteter i form av Närståendecafé och till 
hösten startar vi två cirkelgrupper – en 
för nya närstående och en för dig som 
nyligen mist en anhörig.

Närståendestödet riktar sig till dig som 
vårdar eller stödjer någon i din närhet 
som har en äldrerelaterad problematik. 
Vi fokuserar på din situation som närstå-
ende och vår ambition är att på olika sätt 
skapa förutsättningar för ett individuellt 
och flexibelt stöd. Du kan ta del av en-
skilda samtal både via telefon eller med 
fysisk distans i våra lokaler på Havsblick. 
Vi kan även erbjuda avlösning i hemmet. 

Vi har nu öppnat upp för utomhus-
aktiviteter i form av Närståendecafé på 
tisdagar kl. 13.30-14.30 samt torsda-
gar 11.00-12.00. Vid dåligt väder finns 
det möjlighet att sitta inne. Du måste 

föranmäla dig via telefon 040-641 16 50 
så att vi kan anpassa verksamheten efter 
gällande restriktioner. 

I mitten av september startar vi en 
cirkelgrupp där nya närstående, men 
även du som varit kontakt med oss 
tidigare, kan få information om vad 
Lomma kommun har att erbjuda dig som 
närstående för stöd, vart man vänder sig 
i olika frågor och träffa andra som är i 
liknande situation. Anmäl dig senast den 
8 september.

I september startar vi även en cirkel-
grupp för närstående som nyligen mist 
en anhörig. Vi ses under enkla former, 
fikar och talar med varandra om det som 
är svårt men också om det som värmer. 
Anmäl senast den 13 september.

Närståendestödet finns på Havsblick, 
Centrumgatan 4 i Lomma och kan nås 
via e-post: treklovern@lomma.se eller 
på 040-641 16 50. Du är alltid välkom-
men med dina frågor och funderingar. 
Kontakta oss gärna så berättar vi mer! 

Läs även gärna mer på  
lomma.se/närstående

Skräpfria stränder

I Sverige har vi vant oss vid lyxen att 
ha rent, friskt dricksvatten direkt ur 
kranen. Varje dag. Men vi är många 
som delar på vattnet och för att det 
ska räcka till alla behöver vi använda 
det på ett smart och effektivt sätt. Det 
finns många enkla sätt att spara vatten 
på i vardagen

Tips för att spara på vatten i 
vardagen:
• Samla regnvatten och använd till 

bevattning. Vattna med kanna 
istället för med spridare eller 
slang. En vattenspridare gör av 
med 150-350 liter vatten på 20 
minuter.

• Tvätta smart. Fyll disk- och tvätt-
maskin helt innan du kör dem. En 
tvättmaskin drar ungefär 50 liter 
vatten vid varje tvätt oavsett om 
den är full eller halv.

• Duscha istället för att bada. 
Ett badkar rymmer ca 200 liter 
vatten medan en dusch på tre 
minuter motsvarar 36 liter.

• Stäng av kranen när du borstar 
tänderna eller tvålar in dig. För 
varje minut som kranen står och 
rinner går det åt sex liter vatten.

• Har du pool? Se till att den är tät 
och reningen fungerar så att du 
bara behöver fylla den en gång. 
Fyll långsamt och på natten för 
att inte överbelasta lednings-
nätet.

Vi vill att du ska känna dig trygg 
och säker när du besöker oss.
Till vår hjälp har vi både trygghets-
värdar och sommarvärdar som 
jobbar på uppdrag av Lomma 
kommun.

Trygghetsvärdarnas uppgift är att förebygga 
brottslig verksamhet och arbeta för en ökad 
trygghet i Lomma kommun. De är utbildade i 
att göra en första insats för att hjälpa en skade-
drabbad. De kan hjälpa till vid exempelvis brand, 
trafik olyckor, drunkningstillbud och första 
hjälpen. Däremot har de inte polisbefogenheter 
och är inte heller några väktare. Under sommaren 
utgår de från piren i Lomma hamn.

I sommar har vi även sommarvärdar som kom-
mer att röra sig runt om i kommunen och fungera 
som en ambulerande turistbyrå. De kan hjälpa
dig med tips och idéer på utflyktsmål, matutbud 
eller var närmsta minigolfbana eller glasskiosk 
finns. De kommer även att påminna oss om att
hålla avstånd till varandra.


