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Populär premiär för parkour! Aktiv trafikantvecka!

Entusiasmen var stor när parkourparken vid Anna Sömmerskas väg i Bjärred invigdes.

Invigningen av parkourparken i 
Bjärred den 25 augusti var en succé 
med strålande sol och många glada 
besökare. Ett hundratal besökare kom 
för att se den officiella invigningen och 
för att äntligen få testa parken. 

Invigningstal hölls av Sara Ellis Nilsson 
från Bjerreds Gymnastikförening, 

Ahmed Al-Breihi från Nationella 
Parkourkommittén-Svenska 
gymnastikförbundet, arkitekten 
bakom parken Xinga Li och Carin 
Hansson, ordförande i Kultur- och 
fritidsnämnden.

Efter en pampig blåsfanfar av elever 
från Kulturskolan, bjöds besökarna på 

en häftig parkouruppvisning. Därefter 
var det fritt fram för alla att prova på 
parkour.
– Det var fantastiskt att se så 
många Bjärredsbor på invigningen 
av parkourbanan. Banan har varit 
väldigt efterfrågad av barn och unga i 
kommunen och äntligen kan alla idrotta 
och leka där, kommenterade Michael 

Tsiparis, kultur- och fritidschef i Lomma 
kommun. 

Ny ”fixare” i kommunen
Fixartjänsten är en avgiftsfri service med 
syfte att förebygga fallolyckor i hemmen. 

Miljan Andric har nu tagit över Bo Kvists roll som kommu-
nens fixare. Förutom att få hjälp med tunga lyft går det även 
att få hjälp med mobiler och surfplattor för personer med 
funktionshinder samt förtids- och ålderspensionärer. Du kan 
nå Miljan på tel 0733-41 16 70, kl. 8.30-15.00 på vardagar.

Läs mer om tjänsten Fixaren på lomma.se.– Vi tror på bemötandet som 
framgångsfaktor och strävar efter 
att alla deltagare möts efter sina 
behov och så snabbt som möjligt 
kan skapa sig ett bra liv här i 
Sverige, säger verksamhetschef 
Ann-Louise Raquette Berlin.

Med SFI-undervisningen i egen 
regi blir verksamheten enklare att 

följa upp. Dessutom har det funnits 
tydliga önskemål om att kommunen 
ska bedriva den här verksamheten i 
egen regi för att underlätta vardags -
logistiken för deltagarna.  
– Jag är stolt över att vi har startat 
utbildningen och att så pass många 
redan nu är inne i verksamheten, 
säger förvaltningschef Martin 
Persson.

Nu finns SFI i Lomma

Den 17 september 
kommer Farligt avfall-
bilen till Lomma 
och Bjärred. Då kan 
du lämna in allt 
från kemikalier och 
bekämpningsmedel 
till sprayflaskor och 
batterier.

Farligt avfall är ett samlingsnamn 
för avfall som innehåller eller 
består av ämnen med farliga 
egenskaper. När farligt avfall-
bilen kommer träffar du kunnig 
personal och kan ställa frågor. 

Exempel på farligt avfall:
• Kemikalier och diverse oljor
• Färg-, lack- och limrester
• Äldre febertermometrar
• Rengöringsmedel
• Småbatterier och bil batterier
• Elavfall småelektronik upp 

till en mikrovågsugns storlek

Var ska centrum och övriga 
samhällsfunktioner vara placerade i 
Bjärred i framtiden?
Nu ska en förstudie tas fram för att ge 
svar på de frågorna på bästa sätt.

Förstudie på gång om 
Bjärreds utveckling

Få koll på aktuella 
gatuarbeten!

Chans lämna  
farligt avfall

FAKTA
Parkour är en träningsform där det 
gäller att ta sig fram på ett snabbt, 
smidigt och kontrollerat sätt i olika 
miljöer med enbart kroppen som 

redskap. 

Lomma kommun driver sedan augusti SFI-under-
visning i egen regi. Här får alla kursdeltagare snabb 
möjlighet att komma in i det svenska samhället.

Det pågår många stora projekt i och kring Bjärred. Ut-
vecklingen av Bjärreds centrum och Framtidens Bjärred 
är två exempel. Ambitionsnivån för utvecklingen av den 
norra kommundelen är hög och det är av stor vikt att 
samtliga förändringar görs med ett helhetsperspektiv så 
att Bjärred och övriga orter utvecklas på ett välavvägt 
och genomtänkt sätt.
 
Kommunstyrelsen har nu beslutat att ett samlat grepp 
kring hela den norra kommundelen behöver tas och 
detta ska ske i form av en förstudie som drivs av kom-
munens planeringsavdelning. Förstudien ska vara klar 
till årsskiftet.

How do I apply to SFI?
For registration and questions contact the careers officer Matilda Loth, 
phone 0733-41 13 41. You can also learn more at lomma.se.

Lördagen den 12 oktober är det dags för kulturfest igen! 

Mellan kl. 11 och 21 kommer hela kommunen att sjuda av kulturhändelser för 
både små och stora. Dans, teater, musik, konst, föredrag, prova-på-aktiviteter 
och mycket, mycket mer. I slutet av september delas programbladet ut i 
kommuninvånarnas brevlådor, men inom kort finns det att hitta på lomma.se/
kulturfest. 

Boka in datumet i kalendern redan nu och fira in hösten med massor av spännande 
kulturupplevelser. Varmt välkomna!

Farligt avfall-bilen  
kommer till:

 Hamntorget 1, Lomma  
(framför biblioteket)  

tisdagen den 17 september,  
kl. 17.00-17.30.  

Återvinningsstationen på 
Alfredshällsvägen i Bjärred 

– OBS! Ny plats! –  
tisdagen den 17 september, 

 kl. 18.15-18.45.

Det byggs och grävs på flera håll i vår kommun.  
På lomma.se annonseras det regelbundet vilka  
gatu arbeten och avstängningar som är aktuella. 
Informationen hittar du under:  
Servicemeddelande eller Arbete på gator/vägar.

Om fler väljer att gå, cykla och åka kollektivt i större 
utsträckning blir det stora vinster – både för den enskilda 
individen och samhället! Europeiska Trafikantveckan pågår 
den 16-22 september och årets tema är ”säker trafik till fots 
och på cykel”.

Lomma kommun har valt att foku-
sera särskilt på ett aktivt och hållbart 
resande för barn och unga och under 
veckan arrangeras flera aktiviteter för 
att uppmärksamma och uppmuntra till 
hållbara resor och transporter.

Cykeldag på centrumtorget 
På lördag den 14 september kl. 11:00-
14:00 är du varmt välkommen till 
Cykeldagen på Centrumtorget i Lomma. 
Det blir startskottet för den Europeiska 
Trafikantveckan 2019.

Tipspromenad 
Under hela trafikantveckan har du 
möjlighet att delta i en tipspromenad i 
Lomma och Bjärred eller online. En per-
fekt aktivitet för skolklassen, familjen 

eller kompisgänget som vill passa på att 
lära sig mer om trafiksäkerhet och sam-
tidigt ha chansen att vinna fina priser! 
Du kan redan nu testa dina kunskaper 
via QR-koden uppe till höger.

Vi tackar dig som reser hållbart 
Den 20 september kl. 7.00-8.30 kom-
mer vi att stå med el- och lådcyklar på 
Bjärred Centrum för att tacka dig som 
cyklar, går och åker buss till jobb och 
skola genom att bjuda på fika. Stanna 
gärna till, ta en fika och dela med dig av 
dina tankar om trafik och hållbara resor.

Konstutställning 
Elever från Strandskolan i Lomma ställer 
ut sina konstverk med temat ”Min smar-
ta väg till skolan” på Lomma bibliotek. 

Min smarta väg till skolan är ett projekt 
som drivs av Lomma kommun med 
fokus på hållbara transporter, där målet 
är att få fler elever och lärare att resa 
hållbart. Dels för att öka den fysiska 
aktiviteten, men också för att minska 
trafiken runt skolan, och därmed också 
få en renare miljö. Kom till utställningen 
och låt dig inspireras!

Restävling för skolklasser 
Barn som går och cyklar till skolan blir 
piggare, friskare och koncentrerar sig 
bättre! För att på ett enkelt och roligt 
sätt uppmärksamma dessa fördelar har 
klasser i årskurs F-6 möjlighet att tävla i 
vilken klass som kan gå och cykla mest 
till skolan under Europeiska Trafikant-
veckan.

QR-kod för tipstävling

Mer information om aktiviteterna hittar du på lomma.se/trafikantveckan!


