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Låna flytväst

Byggstart på 
Sjögräsgatan

Fler nyheter finns på lomma.se 
och Facebook. Följ oss även på 
Instagram och MyNewsDesk.

Den 16 juni är sista dag 
att tycka till om Lomma 
kommuns översiktsplan.

Just nu pågår arbetet med att ta 
fram en ny översiktsplan för Lomma 
kommun. Från den 16 april till den 16 
juni finns förslaget till översiktsplan 
2020 på samråd. Under den tiden har 
kommunens invånare, föreningar, 
företag, myndigheter och andra 
intresserade möjlighet att tycka till 
om förslaget.
Målet med planen är att skapa 
en god livsmiljö för boende och 
ett hållbart samhälle, till glädje 
för kommande generationer. 
Översiktsplanen sträcker sig till 2030, 
med utblick mot 2040.

På lomma.se/översiktsplan 
finns mer information och 
synpunktsformulär att fylla i.

Hur ska  
vår kommun 
se ut år 2030?

Spara din  
skolbiljett

Den 11 juni är det skol
avslutning i Lomma kommun. 
Sedan väntar ett tio veckor 
långt sommarlov. För den som 
vill få en aktiv start på lovet 
finns många möjligheter!

Föreningar ordnar sommarlovsaktiviteter 
inom allt från vindsurfing, segling och fri
idrott till musik, dans och tennis. Informa
tion om aktiviteterna och hur man anmäler 
sig till dem finns på lomma.se och sidan 
Sommarlovsaktiviteter.

Det finns flera fina anläggningar för spon
tanrörelse i Lomma kommun. Parkourpar

ken i Bjärehovsparken i Bjärred är öppen 
för alla att testa. Här finns olika former av 
föremål och ställningar att klättra på och ta 
sig fram över. 

Intill Carl Olssons väg på Alfredshäll i Bjär
red finns en bana för frisbeegolf. Banan 
har en handfull korgar som utgör en runda. 
Varför inte utmana familjen?

Bästa stället för skateboard i Lomma är i 
skateparken i Fladängsparken. Här finns 
det även möjlighet att använda kickbike. 
Skateparken i Lomma byggdes sommaren 
2012 och är 400 kvadratmeter. Även i Bjär
red finns det möjlighet att åka skateboard. 
Här finns skateramper mellan Bjärehovs
skolan och Bjärehovsparken.

Med närheten till havet och fina sandsträn
der är Lomma kommun ett perfekt ställe 
att spela beachvolley. Under sommartid 
finns det volleynät på Lomma beach och 
i Bjärehovparken. På Borgeby IP finns det 
två planer som även kan användas för 
beachhandboll. Planerna är inte boknings
bara utan det är bara att spela!

Fler kultur och fritidsaktiviteter som ni 
kan ta del av hemifrån eller ute i naturen 
finns listade under fliken Coronakultur på 
lomma.se. Här finns bland annat informa
tion om orientering med mobilen och 
livestreamade dansklasser.

lomma.se/coronakultur

En aktiv start på lovet!

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 epost för att kontrollera så att 
rätt storlekar finns inne.

Den 15 juni startar arbetena med att 
skapa en säkrare trafikmiljö för gång 
och cykeltrafikanter vid Sjögräsgatan i 
Lomma. Byggnationen beräknas pågå 
till november 2020 och medför att 
framkomligheten i området begränsas 
under pågående arbete. 

Läs mer om projektet på  
lomma.se/sjograsgatan

Ska du fortsätta på gymnasiet till hös
ten? Spara då din skolbiljett. Kortet 
ska användas under hela gymnasie
tiden och kan även användas för att 
kopplas till köp av sommarbiljett.
Skolbiljetten är kostnadsfri och skickas 
hem till elev innan skolstart. Samma 
skolbiljett gäller under hela gymnasie
tiden, så var rädd om ditt kort. Ett nytt 
kort kostar 300 kr.

Läs mer om skolbiljetten på 
Skånetrafikens hemsida

Föreläsning 
om cyklar
Elcykel, lastcykel eller vanlig cykel? 
Vill du minska ditt beroende av bilen, 
få en hälsosam vana eller funderar du 
på att ta en cykelsemester i sommar? 
Den 10 juni anordnar Klimatråd 
givarna en digital föreläsning med 
tema på olika typer av cyklar, praktiska 
tips och råd för dig som vill ändra 
dina resvanor. Du har chans att ställa 
frågor till klimatrådgivarna och redan 
inbitna lastcykelentusiaster! 

Läs mer på lund.se/energi 

Tips! Du kan låna en av Lomma  
kommuns elcyklar under en vecka.  

Elcyklarna bokas på:
eservice.lomma.se/BokaCykel  

Ny park vid  
stationen invigs
Den 23 juni öppnar Vågparken vid 
stations området i Lomma upp för 
allmänheten. I parken som ligger på 
östra sidan av järnvägsspåren hittar 
du bland annat insektshotell, häng
mattor och sittskulpturer. 
Även pendlarparkeringen tas i bruk 
för de som vill ställa bilen för att åka 
vidare med buss eller samåka. 
Den 13 december börjar pågatågen 
stanna vid Lomma station. 

Lomma kommun har startat en digital mötesplats för att bryta 
eventuell isolering under coronapandemin. Om du behöver 
någon att prata med, logga in på meet.lomma.se nästa ons
dag. 

Vi kör varje onsdag kl 11.0012.00, efter ett upplägg som på
minner om radioprogrammet ”Ring P1” – fast vi kan prata om 
saker som är relevanta i Lomma kommun. Men vi kan såklart 
också prata om livet. Du som deltar bestämmer vad du vill 
prata om. Det är helt frivilligt och kostnadsfritt att vara med.

Samtalsvärdar är Lomma kommuns medarbetare Katerina 
Katsanikou, stabschef på samhällsbyggnadsförvaltningen, och 
Thomas Kvist, verksamhetschef för förskolorna i kommunen.

Vi finns här för dig ♥❤  
– en digital mötesplats

Topplats i miljöranking 
och bivänlighet

Katerina Katsanikou och Thomas Kvist är samtalsvärdar.

Vy i Vågparken
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Tänk på att hålla avståndet i sommar!  
För din egen skull och andras!
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Hur deltar jag i den digitala mötesplatsen?

Gå till: meet.lomma.se

Ett brett miljöarbete och stort 
engagemang ger Lomma 
kommun en fjärde plats 
bland landets 290 kommuner 
i årets upplaga av Sveriges 
miljöbästa kommun. 
Lomma är också landets 
tredje bivänligaste kommun, 
enligt Naturskyddsföreningen.

Tidningen Aktuell Hållbarhet rankar årligen 
kommunernas miljöarbete och utser 
Sveriges miljöbästa kommuner. Lomma 
kommun hamnar i år på plats 4 av 290. 
I gruppen Storstäder och storstadsnära 
kommuner placerar sig Lomma kommun 
på andra plats, likaså i Skåne län.

– Vårt breda arbete har gett resultat! 
Miljöfrågorna genomsyrar många verk

samheter och områden och det finns ett 
stort engagemang för frågorna både hos 
politiker, tjänstepersoner och allmänhet, 
säger Robert Wenglén, kommunstyrelsens 
ordförande.

Rankingen består av tre delar; en enkätdel, 
en genomgång av uppgifter som hämtas 
från elva olika källor som SCB, Naturvårds
verket och Håll Sverige Rent, samt en mät
ning av kommunens utsläppsnivåer.

Topp fem av alla Sveriges kommuner:
1. Helsingborg
2. Gävle
3. Stockholm
4. Lomma
5. Lund

Lomma är bivänligt
I Naturskyddsföreningens nya rapport  
”Sveriges bivänligaste kommun 2020” 

kommer Lomma kommun på delad tredje 
plats. I rapporten kartlägger Naturskydds
föreningen kommunernas arbete för att 
gynna vilda bin och andra viktiga pollina
törer. Helsingborgs stad har landets mest 
ambitiösa arbete för att gynna bin. 

– Pollinatörer är livsviktiga för oss människor 
och för den biologiska mångfalden. De är 
nyckelarter i landbaserade ekosystem och 
det de bidrar med är en förutsättning för 
bland annat vår matproduktion. Därför blir 
kommunernas arbete extra viktigt, säger 
Karin Lexén, generalsekreterare på Natur
skyddsföreningen i ett pressmeddelande. 

Arbetet för att gynna bin är viktigt. Enligt 
Naturskyddsföreningen håller var tredje  
av Sveriges 270 vilda biarter på att för 
svinna, på grund av bland annat kemiska  
bekämpningsmedel, matbrist och ett  
förändrat landskap.
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