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Tågstopp i aug, 
Malmö-Lund

Sommar innebär högsäsong på 
återvinningscentralen. Kanske är du 
själv på gång med rensning i förrådet 
eller har trädgårdsavfall att köra till 
återvinning? Tänk då på att ta med 
körkortet, du behöver det för att 
öppna bommen, hälsar SYSAV. 
Företag använder kundkort.

Läs mer på: 
sysav.se/atervinningscentral

Kom ihåg  
körkortet när 
du återvinner

Sommarkul  
i Lomma  
på Instagram

Nu är Sommargatan här!
Tågtrafiken stoppas  
mellan Malmö och Lund 
från 22 augusti kl. 23.00 till 
och med 28 augusti. 

Skånetrafikens ersättningsbussar 
kommer att trafikera sträckan men 
alla måste räkna med längre restid. 
Stoppet beror på utbyggnaden av 
södra stambanan.

Missa inte att följa 
”Sommarkul i Lomma” på 
Instagram. 

Där hittar du massor av spännande  
inomhus- och utomhusaktiviteter 
under sommaren för barn och unga!

www.instagram.com/ 
sommarkulilomma

Information om fler sommarlovs-
aktiviteter finns samlat på Lomma 
kommuns hemsida. På sidan sommar-
lovsaktiviteter hittar du bland annat 
aktiviteter som ordnas av förenings-
livet.

Starka betyg nu ännu bättre

Lomma får efterlängtat 
bullerskydd mot E6:an
Kommunstyrelsen har 
beslutat att det ska anläggas 
ett bullerskydd längs 
E6:an utanför Lomma, 
mellan Vinstorpvägen och 
Svanetorpsvägen. 

Bullerskyddet ska bli en ekologisk korridor 
från söder längs E6 mot norr med mjuka 
skydd och grönska. Den kommer att minska 
bullernivåerna för många av bostäderna i 
Vinstorpsområdet söder om Vinstorpvägen.
Massorna som ska användas kommer från 
Trafikverkets fyrspårsutbyggnad för järnvä-
gen vid Flackarp/Arlöv. Bullerskyddet börjar 
anläggas i september 2020 och arbetet 
väntas pågå under cirka 1,5 år. 

Lomma kommun förvärvade marken där 
skyddet ska anläggas tidigare i år. Nu ska 
ett förslag till utformning av ett verksam-
hetsområde tas fram. Byggnaderna i detta 
område blir också en del i de bullerdäm-
pande åtgärderna.

Norr om Vinstorpvägen
Lomma kommun äger inte området norr 
om Vinstorpsvägen. Marken är privat och 
för att denna sträcka ska kunna få buller-
skydd krävs att Trafikverket tar fram en väg-
plan för bullerplank. Trafikverket kan med 
hjälp av planen sedan tvångsvis ta marken i 
anspråk. Besked om detta kommer tidigast 
2021, när Trafikverket redovisar sin utred-
ning kring en eventuell utbyggnad av E6.

Skolresultaten i Lomma kommun är fortsatt 
starka. Det står klart när vårterminens betyg 
för årskurs 9 analyseras. Det genomsnittliga 
meritvärdet är 265,9 poäng jämfört med 
262,1 förra året.. (Max meritpoäng är 340.)
 
Även andelen elever som klarar kraven för behörighet till 
gymnasiet har ökat, från 95,3 procent till 95,9 procent med 
nyanlända elevers resultat inräknat. 

Grundskolorna i Lomma kommun jobbar mot målet att 100 
procent av eleverna som går ut grundskolan ska bli behöriga 
till gymnasiet.

Tänkt sträckning är markerad i grönt.

E6

Vinstorpvägen

Svanetorpsvägen

Bada säkert i sommar 
och håll avståndet

Trygghetsvärdar även  
på dagtid i sommar
Kommunens trygghetsvärdar arbetar vanligtvis 
kvällar och helger. Under juni-augusti har 
arbetstiden utökats till dagtid. 

Trygghetsvärdarna är en resurs i kommunens trygghets- och  
skade förebyggande arbete. De har som uppgift att förebygga 
brottslig verksamhet och arbeta för en ökad trygghet för alla  
som bor, verkar eller vistas i Lomma kommun. 

Trygghetsvärdarna är utbildade i att göra en första insats för att 
hjälpa en skadedrabbad. De kan hjälpa till vid brand, trafikolyckor, 
drunkningstillbud, första hjälpen och andra olyckor. Däremot har  
de inte polisbefogenheter och är inte heller några väktare. Under 
sommaren utgår trygghetsvärdarna från piren i Lomma.

Så når du trygghetsvärdarna i Lomma:
Bil Söder: 0733-41 10 18  Bil Norr: 0733-41 10 17

Andra viktiga länkar och telefonnummer
Polisen: Tipsa via polisen.se eller 114 14. Vid akuta ärenden,  
som pågående brott, brand eller olycka – ring 112. 
Sjukvårdsupplysningen: 1177 
Nationellt informationsnummer 113 13
Fältgruppen: 0733-41 10 00, fredag och lördag kl. 18.00-02.00
Nattvandrarna: 0739- 97 73 70 (Bjärred), 0733- 41 11 12 (Lomma) 

Vad gäller på våra 
stränder?

Vatten är vårt viktigaste livsmedel, vi 
är beroende av rent vatten idag och i 
framtiden. Just nu är vattenförbruk-
ningen ovanligt hög. Därför måste alla 
hjälpas åt att använda vattnet smart 
och spara så mycket som möjligt.

Enkla tips för att spara vatten:
• Samla regnvattnet i en tunna och 

använd det till trädgårdsbevatt-
ning. Vattna sena kvällar eller 
tidigt på morgonen. 

• Fyll poolen sakta och nattetid.
• Gräsmattan klarar av långvarig 

torka. Tänk på att det kan gå åt 
så mycket som 150–350 liter om 
du har vattenspridaren eller vat-
tenslangen igång i 20 minuter.

• Duscha istället för att bada och 
ta en snabb dusch istället för en 
lång. Om du minskar duschtiden 
med 5 minuter, så sparar du 60 
liter vatten. 

• Fyll disk- och tvättmaskiner helt 
innan du kör dem och använd 
vattensnåla program. Undvik att 
diska under rinnande kran. 

• Fyll en kanna vatten och ställ i 
kylen så har du kallt vatten att 
dricka direkt istället för att spola 
ur kranen tills det blir kallt.

Få fler tips om att spara vatten 
på: vasyd.se

Var och en har ett eget ansvar att hålla 
avstånd till varandra för att förebygga 
smittspridning av covid-19. Detta gäller även 
på stränder, badplatser och hamnar.

Det är allas ansvar att följa de allmänna riktlinjer som ges av bl.a. 
Folkhälsomyndigheten. Kommunens miljöenhet ansvarar för 
tillsyn på restauranger. Däremot har kommunen ingen tillsyn för 
personer som solar och badar, folksamlingar på gator, torg och 
friluftsområden eller verksamheter som enbart erbjuder mat el-
ler dryck för avhämtning.

Badvett: Oavsett corona, så var uppmärksam vid vatten. Håll 
uppsyn över såväl barn som vuxna och bada inte ensam. Här 
kommer några fler tips från Svenska Livräddningssällskapet:
• Hoppa eller dyk inte på okänt vatten.
• Knuffa aldrig i eller håll fast någon i vattnet.
• Simma inte under bryggor och hoppställningar.
• Lek inte med livräddningsmaterial.
• Ha alltid något mellan dig och den nödställde, ”den förlängda 

armen”.
• Undvik solens starka strålar mitt på dagen.
• Använd alltid flytväst när du är ute med båt.
Du vet väl att du kan låna flyt västar på Lomma kommuns 
kontakt center i kommunhuset på Hamngatan 3 i Lomma. Hör 
gärna av dig via telefon eller e-post för att kontrollera så att rätt 
storlekar finns inne.

Ta cykeln till 
havet i sommar

I sommar är Kajgatan i 
Lomma hamn en gågata. 
Den 1 juli-19 augusti 
byts biltrafiken ut mot 
uteserveringar och strosande 
hemesterfirare. 

Med sommargatan vill vi skapa en levande 
och inbjudande miljö längs kajen i Lomma 
hamn. Kajgatan är avstängd i höjd med 
Varvstorget fram till Tullhustorget. Förut-
om att gå är det tillåtet att cykla på gatan, 
förutsatt att cyklister håller gångfart och 
lämnar företräde åt gående.  

Varuleveranser, räddningstjänst och 
parkering för rörelsehindrade personer 
är tillåtna på gågatan. 

Större uteserveringar
Alla parkeringsplatser längs Kajgatan är 
borttagna då Sommargatan är igång. 
Här har istället skapats utrymme för 
uteserveringar och andra verksamheter 
att flytta ut mot gatan så att vi alla kan 
hjälpas åt att hålla ett önskvärt avstånd 
i sommar. Samtidigt har vi på Lomma 
kommun smyckat ut gatan med allmänna 
sittmöbler, solfåtöljer, cykelparkeringar 
och blommor.

Ambitionen är att göra Sommargatan till 
ett återkommande evenemang. 

Parkering
För kunder till verksamheter längs Kajgatan 
kommer extra 15-minutersparkeringar att 
finnas vid Esplanaden och Varvstorget. 
Badgäster hänvisar vi till badplatsparke-
ringarna längs Södra västkustvägen i höjd 
med Kustdammarna.

Läs mer om Sommargatan på 
lomma.se/sommargatan

I lagom tempo tar det 
ungefär 35 minuter att 
ta sig på cykel mellan 
centrala Lund och havet i 
Lomma.

Försök att lämna bilen hemma i som-
mar om du kan! Förutom att det är bra 
för miljön och ekonomin, får du goda 
hälsoeffekter av cykling och slipper be-
kymra dig om parkering när du ska till 
stranden. Snacka om win–win-effekt!

Spara vatten
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