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Vi ses den 13 augusti nästa gång. Aktuell information hittar du alltid på lomma.se

Mycket på gång i sommar!

I år klassas T-bryggan/
Hamnhusen som en badplats 
med dålig badvattenkvalitet. 

Detta innebär att vi måste avråda från 
bad under hela sommaren. Det råder 
dock inte badförbud. 

För att kontrollera statusen tar vi 
badvattenprover varannan vecka under 

badsäsongen och vi rekommenderar 
alla som vill bada att kontrollera senaste 
badvattenresultatet innan bad. Du hittar 
alltid aktuella resultat på anslagstavla vid 
T-bryggan samt på vår hemsida lomma.se.

Långa Bryggan och Habo Ljungs camping 
har fått klassificeringen utmärkt kvalitet 
och Lomma Norra (Lomma Beach) har 
fått klassificeringen tillfredsställande 
badvattenkvalitet.

Gratis bio  
Gratis bio  utomhus  
utomhus  20 & 21 juni

20 & 21 juni
Evenemang på 
biblioteken för 
barn och unga
Lilla Läs 
När: 16 juni-18 augusti. 
Läs fem böcker högt tillsammans i som-
mar och fyll i läsbingot som ni hämtar på 
biblioteken. Lämna sedan in läsbingot 
och ditt barn får välja en Pixibok. För alla 
barn som ännu inte kan läsa själv! 
 
Sommarboken  
När: 16 juni-18 augusti. 
Låna och läs fem böcker i sommar! Skriv 
eller rita lite om varje bok i ett häfte, 
som delas ut till alla elever på låg- och 
mellanstadiet. Lämna sedan ditt ifyllda 
häfte och du får välja en ny, fin bok som 
present. För barn som läser själv!  

Skrivarworkshop 
På biblioteket i Lomma den 21 juni, kl. 
13.00-16.00. På biblioteket i Bjärred den 
16 augusti, kl. 13.00-16.00. 
Är du nyfiken på att börja skriva eller 
har du en historia du vill berätta? Då är 
detta något för dig! Ledare för worksho-
pen är Fredrica Werner, student vid För-
fattarskolan i Lund. För dig som är 9-13 
år gammal. Vi bjuder på fika! Begränsat 
antal platser, föranmälan krävs.

Alfons Åberg 50 år  
När: 27 juni-20 augusti. 
Biblioteken i Lomma och 
Bjärred är pyntade och  
pysslet framplockat.  
Var med i Alfonstävlingen 
och tävla om fina priser. 

Bokhäng 
När: 1 juli, kl. 11.00-12.00.  
Var: På gräsmattan, Bantorget i Lomma.
Välkomna på en timmes Bokhäng. För 
dig mellan 9 och 15 år. Vi tipsar om 
böcker och fikar lite. Vid dåligt väder ses 
vi inne på biblioteket. Ingen anmälan. 
 
Sagor på stranden
När: 7 juli, kl. 14.30-15.00.  
Var: Lekplatsen, Långa bryggan i Bjärred. 
Välkomna på sagostund vid stranden. 
För alla barn 3-5 år. Vid dåligt väder ses 
vi på biblioteket istället, håll utkik på 
hemsidan. Drop-in.  

Utesagostund i Bjärred
När: 26 juli och 2 augusti, kl. 14.30-15.00.  
Var: På gräsmattan intill Gröna Lekan, 
vid lekplats nr. 17 i Bjärred. 
Vi firar Alfons Åbergs 50-årsjubileum. 
För alla barn 3-5 år. Vid dåligt väder ses 
vi på biblioteket istället. Drop-in. 

Planerna för det kvarter i 
Lomma där kommunhuset 
finns idag börjar ta form. 
Här planerar vi för både 
gymnasieskola och nya 
kommunhuslokaler. 
 
Idag pendlar kommunens ungdomar för 
sina gymnasiestudier, i stor utsträckning 
till Lund och Malmö. En gymnasieskola i 
Lomma skulle ge kommunens ungdomar 
möjlighet att studera på hemmaplan sam-
tidigt som skolan även kan attrahera elever 
från närliggande kommuner.

Den som vill gå i ett gymnasium utanför 
kommunen kommer fortfarande kunna 
göra det. En gymnasieskola i Lomma tillför 
ytterligare en valmöjlighet.

Ett centralt läge med bra möjligheter till 
kommunikationer är viktigt för etablering-
en av skolan. Gymnasieskolan är tänkt att 
byggas i det kvarter i centrala Lomma där 
kommunhuset finns idag, med tågstation 
och busshållplatser inpå knuten.  

Här planerar vi för både gymnasieskola och 
nya ändamålsenliga kommunhuslokaler 
som ska bidra till ett levande centrum dag, 

kväll och helg. I möjligaste mån ska de nya 
lokalerna även kunna nyttjas av fler än 
kommunens och gymnasieskolans verk-
samheter.

Detaljplan på samråd
Under perioden 23 maj-19 juni är detalj-
plan för området ute på på samråd. Detalj-
planens syfte är att pröva lämpligheten för 
kommunhus, gymnasieskola och
centrumverksamhet. Den 19 juni är sista 
dag att komma in med synpunkter på 
detaljplanen. 

Här bygger vi ett kvarter för framtiden

Ungdomsbiljett 
ersätter  
skolbiljett
Från och med höstterminen 2022 
kommer skolbiljetten att ersättas av 
en ungdomsbiljett. Biljetten erbjuds 
alla ungdomar i åldern 16-19 år som är 
skrivna i kommunen. Ungdomsbiljetten 
ger ungdomarna möjlighet till fria resor 
i kollektivtrafiken även på helger och 
under sommarlov. Den gäller i Skåne 
dygnet runt på alla veckodagar. Den tidi-
gare skolbiljetten gällde enbart måndag 
till fredag under läsåret. 
Möjligheten att ansöka om kontant-
bidrag som alternativ tas nu bort.

Mätning av  
företagsklimatet
I Svenskt Näringslivs enkät om det lokala 
företagsklimatet får Lomma kommun 
3,7 poäng på en sexgradig skala och 
placerar sig på plats 11 av de skånska 
kommunerna. Rikssnittet är 3,4 poäng.

Svenskt Näringslivs enkät är en årlig 
mätning där medlemsföretag i respekti-
ve kommun får svara på ett antal frågor 
om hur de upplever  
företagsklimatet och 
samarbetet med 
kommunen. Mer 
än 30 000 företa-
gare har svarat på 
frågor om hur de 
uppfattar situationen 
där de är verksamma.  
I Lomma kommun svarade 49 procent 
av de tillfrågade. Företagen i vår kom-
mun sysselsätter 3 682 personer.

Val 2022
Den 11 september äger allmänna val 
rum i Sverige. Röstkort och information 
om hur det går till att rösta skickas till 
dig från Valmyndigheten. Du ska ha fått 
röstkortet senast den 24 augusti. Av 
röstkortet framgår även vilket valdistrikt 
du tillhör och i vilken lokal i kommunen 
du ska rösta i.

Vallokalerna kommer att ha öppet på 
valdagen kl. 08.00-20.00. Du som vill 
förtidsrösta kan göra det från och med 
den 24 augusti till och med valdagen 
den 11 september. Förtidsröstning äger 
rum på Kontaktcenter i kommunhuset i 
Lomma och i biblioteket i Bjärred. 

Läs gärna mer på lomma.se/val

Bad, sommargågata och 
utomhusbio – det finns 
mycket att göra i Lomma 
kommun under juni-augusti.  

Fyra filmer på två dagar  
Under midsommarveckan kan du förhöja 
sommarkänslan med utomhusbio. Vi visar 
fyra filmer som vi hoppas ska passa de 
flesta. Packa med dig något gott och ta med 
dig en filt eller solstol. Vi står för underhåll-
ningen! Såklart är alla filmvisningar gratis 
och vi kör oavsett väder. 

Den 20 juni är det bio på gräsytan utanför 
kommunhuset i Lomma. Kl. 16.00 visas 
Sune-filmen ”Uppdrag Midsommar” och lite 
senare kl. 20.00 är det dags för ”Cruella”. 
Den 21 juni visas det film i Bjärehovspar-
ken i Bjärred. Familjefilmen ”Rymdresan” 
börjar kl. 16.00 och kl. 20.00 visas komedin 
”Booksmart”.  

Sommargågata med aktiviteter 
I Lomma är sommargågatan i full gång. 
Fram till den 17 augusti är Kajgatan en 
gågata med sittmöbler, solfåtöljer, cykel-
parkering och blommor samtidigt som 
verksamheterna längs gatan fått möjlig-
het att flytta ut sina serveringar på gatan. 
Längs gatan hittar du även aktiviteter som 
schackspel, pingisbord och griffeltavla.

Sommarlovsaktiviteter
Lomma kommun och det lokala förenings-
livet arrangerar verksamheter för barn och 
unga under sommarlovet. Bland aktivite-
terna finns kockkollo, sommarfriidrott, kur-
ser i vindsurfing och mycket mer. Program-
met finns på lomma.se/sommarlov.

Broschyr med evenemang
Kultur och fritids broschyr med sommarens 
evenemang hämtar du på biblioteken och 
i kommunhuset i Lomma. I Bjärred ordnas 
bland annat musikunderhållning i Berga-

parken och en serie konserter på Bjerreds 
Station. I Lomma ordnas bland annat 
musikkvällarna ”Goodnight Sun”. 

Ta cykeln till stranden i sommar 
Under sommaren kommer det att vara fort-
satt begränsad framkomlighet i området vid 
Långa bryggan i Bjärred. Del av parkeringen 
vid Bjärreds saltsjöbad är avstängd och vi 
hänvisar besökare till stranden och Långa 
bryggan att i första hand gå och cykla eller 
att parkera sin bil på badparkeringen längs 
Carl Olssons väg.  

Bra att tänka på i sommar 
Nu är det extra många människor som är 
ute i naturen. För att det ska bli en trevlig 
upplevelse för alla vill vi gärna att du slänger 
ditt skräp i soptunnorna som finns, grillar 
vid befintliga grillplatser eller använder 
medhavd grill samt håller din hund kopplad.

Avrådan från bad vid T-bryggan och Hamnhusen

Den 1 juni invigdes de 
nya lokalerna för daglig 
verksamhet på Nybovägen 
i Lomma. Nu finns det 
verksamhet för målgruppen 
både i Bjärred och Lomma. 

Daglig verksamhet är till för personer 
som fått ett beslut kring detta enligt LSS. 
Verksamheten ska erbjuda deltagarna en 
möjlighet till sysselsättning. Tidigare fanns 
verksamheten på två ställen i Bjärred, men 
inte i Lomma.

– Vi kan se flera positiva effekter av att 
äntligen ha en verksamhet i Lomma och en 

i Bjärred. Det ger till exempel deltagarna 
kortare resväg till sitt arbete, vilket kan 
innebära att istället för att använda sig av 
färdtjänst eller buss så får fler nu en möjlig-
het att gå eller cykla till arbetet, säger sam-
ordnande stödpedagog Christian Lundvall.

Medvind
I lokalerna kommer daglig verksamhet 
bedrivas utifrån både aktiviteter som rör sig 
mot det som handlar om upplevelseinriktad 
verksamhet och aktiviteter som är arbets-
platsinriktad verksamhet. När det gäller 
arbetsspåret får servicegruppen Medvind 
en bra plats att utgå från. Medvind utför 
enklare arbetsuppgifter åt våra verksamhe-
ter i kommunen. Lokalen ger nu möjlighet 

till ett ordentligt lunchrum och bra plats att 
kunna ha planering. 

Lisa Karlsson och Emil Olin är två av delta-
garna som medverkade vid invigningen. De 
ser båda fram emot att få bekanta sig med 
de nya lokalerna.

– Det betyder jättemycket. Jag tycker om 
att ha en bas där vi kan sitta och prata och 
planera dagen. Sedan kan vi också spela 
spel eller titta på film när vi inte har något 
att arbeta med, säger Lisa Karlsson.

I Bjärred finns Ljungen daglig verksamhet på 
Bjärehovsområdet kvar, medan Hans Jonas 
daglig verksamhet upphör.

Ny lokal för daglig verksamhet invigdlomma.se/sommar lomma.se/evenemang

Deltagarna Lisa Karlsson och Emil Olin är med och klipper bandet på Nybovägen i Lomma. På bilden syns även enhetschef Martina 
Johansson och stödassistenterna Marcus Malmunger och Emma Löfkvist.

Hemester? Få inspiration och tips via lomma.se/sommar! Vad händer idag? Kolla aktiviteter i vår digitala kalender!

Illustration: Liljewall

Vinstorpsplatsen

Dialogmöte den 24 augusti
I slutet av sommaren bjuder vi in till ett 
dialogmöte där vi berättar mer om hur 
vi tänkt kring etablering av gymnasie-
skola och de nya kommunhuslokalerna. 
Preliminär tid för dialogmötet är den 24 
augusti, kl. 17.30-19.30. 

Föranmälan krävs. Anmälningslänk  
och plats annonseras på lomma.se och 
sociala medier när det närmar sig. 

Plats 11  Plats 11  i Skånei Skåne
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