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Skärpta covid-råd för Skåne

Snart går tåget till
och från Lomma

Den 27 oktober meddelades
nya skärpta allmänna råd från
Folkhälsomyndigheten och
Region Skåne. Den snabba
ökningen av covid-19 i region
Skåne innebär att det krävs
extra åtgärder för alla som bor
eller vistas i Skåne.

Den 13 december öppnar
persontågtrafiken på Lommabanan. Då kan du ta tåget
till och från Lomma både i
riktning mot Malmö och mot
Helsingborg.
I normala tider skulle invigningen av tågstationen i Lomma ha varit ett stort evenemang
med folkvimmel. Detta är inte möjligt under
rådande pandemi eftersom vi ska hjälpas
åt att hålla avstånd och minska smittspridningen av covid-19. Istället planeras för en
digital invigning som du kan följa direkt via
din mobil eller annan digital enhet, med start
kl. 11.00, den 12 december.
Just nu ska vi försöka undvika att resa kollektivt om det går, på grund av pandemin.
Men Lommabanan kommer att få stor
påverkan på sikt, en resa till Malmö tar bara
sju minuter.
– Vi hoppas att många ska känna att tåget är
det självklara valet att resa med. Med tågtrafiken ges möjligheten till ett mer hållbart
resande och du få mer tid över för annat,
säger kommunstyrelsens ordförande Robert
Wenglén.
Tågstationen i Lomma är först ut i en långsiktig satsning mot ett hållbarare samhälle.
2026 är ambitionen att två tågstationer till
är igång – Flädie och Alnarp. Detta ritar om
förutsättningarna för vår kommun på ett
dramatiskt sätt. Lommabanan ger invånarna
möjlighet till miljövänlig pendling och transport. 2026 kommer de flesta att ha max 15
minuters cykelväg till närmsta tågstation. I
ett långsiktigt perspektiv ger detta fantastiska förutsättningar att resa tidseffektivt,
hållbart och klimatsmart.

Unika möjligheter

Lommabanan ger också unika möjligheter för
framtiden att utveckla våra samhällen på ett
attraktivt och hållbart sätt kring tågstationerna, inte minst i Flädie och Alnarp. Etableringen av stationen i Flädie har påverkat framtida
planer på hur den norra kommundelen ska
växa. Stadsdelen Bjärreds vångar ska binda
samman Bjärred och Borgeby och invånarna
där får nära till stationen i Flädie. På sikt kan
det bli aktuellt att utveckla samhällena i både
Flädie och Fjelie.
Lomma kommun ligger mitt i en expansiv
region och tre stationer på Lommabanan
stärker Lomma kommuns position i regionen.
De tre tågstationerna ger även ökade möjligheter till arbetspendling in till kommunen
och skapar väldigt goda förutsättningar för
verksamheter att etablera sig i vår kommun.

Alla bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där det är risk för trängsel som till exempel butiker och köpcentrum. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker
och apotek kan göras. Undvik miljöer och
platser där många vistas samtidigt. Överväg
andra alternativ för motionsträning för att
på så sätt undvika trängsel på exempelvis
idrottsanläggningar, gym och badhus.

Mer pengar till äldrevården
Kommunens budget för år 2021 och plan
för ekonomin för år 2022-2024 är fastställd.
Budgeten innehåller bland annat en särskild
satsning på trygghet och säkerhet och extra
pengar till äldreboendena.
Lomma kommuns budget klubbades igenom på kommunfullmäktiges sammanträde den 22 oktober. Inom kommunstyrelsens förfogande avsätts under åren 2021-2024 mellan 3,5 och
4,0 mnkr årligen för att stärka nämnderna i deras trygghetsskapande arbete. Områden som ska ses över är skadegörelse, drogrelaterade problem och upplevd trygghet i offentliga miljöer.

Extra pengar till vården

Det blir även extra pengar till vården. Socialnämnden tillförs

Gång- och cykelbana
Södra västkustvägen

Det blir även fortsatt stora investeringsprojekt. Bland annat
ska det byggas en ny byggnad på Bjärehovskolan i Bjärred, en
ny byggnad inom Pilängs- och Alléskoleområdet i Lomma och
en grundsärskola inom Norra Karstorpsskolområde i Lomma.
Det ska också byggas nya idrottshallar på Rutsborgsområdet
och Bjärehovsområdet, samt vid Alléskolan/Pilängskolan i
Lomma.
Satsningar görs också bland annat på:
• Förstärkning till förskolan för barn i behov av särskilt stöd.
• Fördjupad översiktligplanering för Alnarpsområdet.

Ny skolbyggnad på
Bjärehovskolan

Alla över 15 år avråds från all sorts
idrottsverksamhet. Undantag görs endast
för yrkesidrottare och elever på idrottsgymnasier. Alla, oavsett ålder, avråds från
att arrangera eller delta i idrottstävlingar
och cuper där många möts och där resor är
nödvändiga. Undantag görs för yrkesidrottare.
Alla verksamheter bör vidta åtgärder för
att minimera antalet besökare vid samma
tidpunkt, anpassa öppettiderna och erbjuda digitala alternativ. Bidra så att trängsel
inte uppstår. Undvik att ordna aktiviteter
som gör att många människor samlas. För
restauranger och serveringsställen gäller
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och
allmänna råd. Avståndsmarkeringar och

ommöbleringar i lokalen ska göras för att
trängsel ska undvikas.
Arbetsgivare bör ge förutsättningar och
uppmana personal att arbeta hemifrån
när det är möjligt. Tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten bör undvikas.
Underlätta för medarbetare att arbeta
hemma. Undvik fysiska möten där många
personer samlas.

Publiktak på 50 personer

Länsstyrelsen Skåne har även beslutat att
hålla fast vid ett publiktak på 50 personer
i Skåne för allmänna sammankomster och
offentliga tillställningar. Detta beslut gäller
till 30 november och kan förlängas eller
förkortas utifrån utvecklingen av smittspridningen.

Kom ihåg att använda reflexer när
du tar en promenad eller cykeltur i
mörkret! Utan reflexer är du svår att
se, både i stan och ute på landet.
Risken att bli påkörd är tre gånger så
stor i mörker som i dagsljus. Redan
i skymningen ökar risken. Att bära
reflexer är ett enkelt och billigt sätt
att minska risken.

Läs mer om de skärpta råden på
•
•
•

folkhalsomyndigheten.se
regionskane.se
lansstyrelsen.se

God Jul & Gott Nytt År!

Biblioteken stängda för att minska smittspridning
För att minska smittspridning
en av covid-19 är biblioteken i
Bjärred och Lomma stängda.
Biblioteken kommer att vara stängda till
den 19 november. Under den tiden erbjuder vi avhämtning av önskad media vid
entrén, måndag-fredag kl. 10-19. Det kommer även att vara möjligt att hämta upp
beställda böcker vid särskilda platser och
tider. Vi erbjuder också utkörning av media

och dagsläsning utomhus. Mer information kring detta kommer på lomma.se.
Under tiden våra bibliotek är stängda
finns vårt digitala biblioteket som är öppet
dygnet runt. Där kan du låna e-böcker och
e-ljudböcker via Elib. Nytt är att du även
kan streama film genom Cineasterna.

Det digitala biblioteket hittar du
via: biblioteklb.se

Arbete på
gator och vägar
Under lomma.se/gatuarbete visas
aktuella arbeten som kan påverka
framkomligheten på kommunens
gator och vägar.
Aktuellt just nu:
•

Med anledning av fjärrvärmearbete kommer Bronsgatan
i korsningen mot Tenngatan,
Lomma att vara avstängd den
2 november – 20 november.
Omledning av trafik sker via
Malmövägen.

•

Med anledning av plattsättningar, byggnation av trafikhinder och asfaltering kommer
Esplanaden, Garngränd och
Kollergångstorget i Lomma att
vara avstängda för både motordriven trafik samt gång- och
cykeltrafik t.o.m. vecka 48.

Vem ska få årets Kulturplakett?
Det är hög tid att nominera
till kulturplaketten!

I december påbörjar vi åtgärderna för att öka trafiksäkerheten
längs Södra västkustvägen. Den aktuella sträckan är mellan
Carl Olssons väg till söder om Tolvevägen. Framkomligheten i
området kommer att påverkas under byggtiden.

Läs om projektet på lomma.se/södravästkustvägen

Lomma kommun, 234 81 Lomma
040-641 10 00 info@lomma.se

•

knappt 11 mnkr i riktade statsbidrag som kan användas för
att öka bemanningen på de särskilda boendena som tas över i
kommunal regi i mars nästa år. Dessutom tillförs ytterligare 3,7
mnkr i statsbidrag för kompetensutveckling hos personalen.

Alla bör undvika att umgås med andra
personer än de som man bor med eller
träffar varje vecka. Undvik att ordna eller
delta i fester och andra privata tillställningar. Att träffa personer utöver de man bor
tillsammans med eller träffar regelbundet
ökar risken för smitta.

Alla bör undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel. Resor
som inte går att undvika, till exempel resor
till jobb, skola eller vårdbesök, kan alltid
genomföras. Bidra till att minska trängseln i
kollektivtrafiken så att de som behöver resa
och inte har några andra alternativ kan resa
tryggt. Håll avstånd, visa hänsyn och låt
andra stiga av innan du stiger på.

Syns du –
finns du!

• lomma.se

Till våren startar byggnationen av den nya skolbyggnaden på
Bjärehovskolans skolområde i Bjärred.
Den nya skolbyggnaden ska rymma 14 klassrum och fyra
slöjdsalar. Arean blir cirka 3 500 kvadratmeter fördelat över
två plan.

Hedersutmärkelsen delas årligen ut av
Kultur- och fritidsnämnden till en person
eller organisation som har gjort särskilda
insatser för det kulturella livet i Lomma
kommun.

Vem tycker du detta passar in på?
Vi behöver ditt svar
senast den 6 december via:
lomma.se/kulturplaketten

Nästa annons kommer
den 5 december. Aktuell
information hittar du
alltid på lomma.se

