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Vi är oerhört glada över all generositet
De familjer som placeras av Migrationsverket
i Lomma kommun har oftast inga andra tillhörigheter än kläderna de har på sig.
Kommunen hjälper då till med olika typer
av boenden och de nyanlända får också
hjälp av Lommabor som skänker kläder och
möbler. Alina Gradinaru på Lomma kommun
berättar mer om arbetet och hur behoven ser
ut just nu.
I början av året startades en mindre insamlingsverksamhet
där allmänheten kan lämna möbler, husgeråd, kläder, leksaker och annat som de nyanlända familjerna kan ha nytta av.
Egentligen är det den enskilde som ansvarar för att möblera
sin lägenhet men innan de fått ett personnummer eller bankkonto går det inte att låna pengar till hemutrustning. Och det
är här kommunen försöker hjälpa till.
– Många har överblivna saker som bara står och skräpar i ett
förråd och som egentligen är på väg till återvinningen. Istället
för att slänga prylarna kan de komma till nytta hos våra nyanlända. Vid årsskiftet gick vi ut med en efterlysning. Våra kommuninvånare ska vara stolta över sin stora generositet. Jag vill
gärna passa på att tacka alla som lyssnade på oss, säger Alina
Gradinaru, etableringshandledare på Lomma kommun.

Har du något som du vill skänka till de nyanlända
hushållen i kommunen? Hör av dig på telefon
0733-41 12 69, eller via e-post: info@lomma.se.

Nya Samlare på plats
Samlaren gör det enkelt att samla in sådant som annars lätt
skulle hamna i soporna, till exempel glödlampor, lågenergilampor och batterier. Säkerhetsskåpet Samlaren är specialgjort för insamling av småbatterier, lampor och småelektronik
i matbutiker. Här finns de nya Samlarna!

Vikingavägen 1, Bjärred
Inne på Bjärred centrum – mittemot pantstationen
Tennisvägen 11, Borgeby – Borgebyhallen

Fler husgeråd och möbler efterlyses
Sammanlagt har de nu möblerat mellan 30 och 40 hem, men
fler gåvor är välkomna. Just nu behövs sängar, matbord, stolar,
fåtöljer, husgeråd, skrivbord och liknande som är viktiga i
vardagslivet. Även en del elektronik efterfrågas, som tv-mottagare och mikrovågsugnar.
– Idag har vi två förråd där vi tar emot saker. Är det skrymmande och tunga saker, så hjälper vi självklart till med en
transport som hämtar. Vi ber dig också att ta en extra titt på
det du vill ge bort så att det är helt och rent - vi har tyvärr inte
möjlighet att laga och tvätta saker innan familjerna får dem.
Stort tack på förhand, avslutar Alina Gradinaru.
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Emrika Larsson och Veronica Lundblad-Jönsson från organisationen Frisk&Fri visade flera exempel på hur man ska tänka som
ung för att behålla sin självkänsla och sitt självförtroende.

En god självkänsla är nyckeln till mycket
För fjärde året i rad arrangerade Lomma kommun,
polisen och räddningstjänsten en trygghetsdag för
kommunens 7:or.
Syftet är att ge ungdomarna en bra
grund när det gäller att vara observanta
på säkerhet och trygghet, både sin egen
och andras. Men även att förebygga
destruktiva handlingar, som att låta sig
lockas av andra ungdomar som ägnar
sig åt kriminell verksamhet eller lever på
ett sätt som man har svårt att säga nej
till för att inte hamna utanför. Att helt
enkelt kunna säga nej.
Dagarna var indelade i åtta pass och
många av programpunkterna från tidigare år fanns med även denna gång.
Brott och konsekvenser, kickar i livet,
livet på nätet, säkerhet vid vatten,
självkänsla, hjärt- och lungräddning och
brandövningar stod på programmet.
En ny punkt för året handlade om
självkänsla. Hur påverkas vi av ideal,
normer och prestationskrav? Enligt

Lomma kommuns säkerhetschef Anders
Åkesson visar folkhälsoundersökningar
att ungdomarna mår sämre än för bara
några år sedan, både i landet i stort men
även i vår kommun.
– Det är dags att göra något åt det, slår
Anders Åkesson fast. En sund självkänsla
bidrar till att förebygga psykisk ohälsa.
Det märktes tydligt att ämnet var intressant och berörde eleverna mycket. Det
var knäpptyst i salen. Eleverna lyssnade
noga på det Emrika Larsson och Veronica
Lundblad-Jönsson från organisationen
Frisk&Fri berättade.
De fick bland annat eleverna att fundera
över skillnaden mellan självförtroende
och självkänsla, där det förstnämnda
handlar om vad man gör och det andra
om ens egenvärde, och hur dessa båda
samspelar. Hur kan eleverna påverka sin
egen och andras självkänsla? När och
varför kan det vara viktigt? Var schysst
mot dig själv! Jämför dig inte med andra,
utan sätt egna gränser och värdera inte
dig själv enbart utifrån din prestation.
Hur fel det kan bli när man jämför sig

med exempelvis modellidealen visades
på ett målande sätt genom en liten film
där man fick följa hur man genom smink
och datorprogram helt förändrade en
vanlig vardagstjej till den modell man
kan se i modereportage och i reklam.
Det var inte mycket av originaltjejen
som fanns kvar. Slutsats: Lita inte på det
man ser.
– Vi utvärderar arrangemanget varje
år och försöker göra det allt bättre och
allt mer engagerande. Självklart är årets
arrangemang det bästa någonsin, konstaterar Anders Åkesson.
Många av föreläsningarna skulle säkert
intressera även elevernas föräldrar och
andra vuxna.
– Tanken har funnits att göra en dag för
vuxna. Mycket av den information vi delar med oss av dyker ibland upp i många
andra sammanhang, på företagsutbildningar, föräldramöten och ute i föreningslivet. Men visst, punkter som ”vilka
konsekvenser ett brott kan få”, hjärt och
lungräddning, släckövningar och andra
räddningsövningar skulle säkert locka
många intresserade från allmänheten.
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Flera nya projekt för att förbättra livskvaliteten
Lomma kommuns socialförvaltning har inte mindre än sex nya projekt på gång under 2017.
Det gemensamma syftet är att på olika sätt förbättra tillvaron för många av kommunens invånare.
En stor del av dem som har fått medel
för att driva projekt är initiativtagare
inom socialförvaltningen, men även de
två externa aktörerna i kommunen —
Attendo och Frösunda — bidrar med var
sitt projekt.
Utgångspunkten har varit att hitta projekt som arbetar aktivt och strukturerat
för att förbättra för dem som Lomma
kommun är till för – själva kommuninvånarna. Olika verksamheter inom
socialförvaltningen har haft möjlighet
att ansöka om pengar för att genomföra
projekt och många har varit intresserade.
- Det finns en stor initiativkraft inom
Lomma kommun som jag är glad att vi
kan ta vara på. Därför är det extra roligt
att kunna presentera dessa projekt, där
dessutom de anställda själva är initiativtagare. Det brukar vara en riktigt
bra grund för ett lyckat resultat, säger
Sofia Forsgren Böhmer, ordförande för
Socialnämnden.
Samtliga projekt tar avstamp i socialnämndens mål för hållbarhet:
”Verksamheterna ska praktiskt utvärdera nya arbetssätt som leder till en
hållbar utveckling, såväl ekonomiskt
som socialt”.

Nästa steg är att se hur de kunskaper
som projekten mynnar ut i kan bli en
permanent del av verksamheten.
UTVALDA PROJEKT:
Minska ensamhet för äldre
Frösunda, som driver kommunens äldreboenden, ska i projektform satsa på att
minska känslan av ensamhet och öka
välbefinnandet för den boende. Detta
sker bland annat genom personalförstärkning.
Utveckling av måltider
Attendo, som driver kommunens hemtjänst, ska i detta projekt arbeta med att
utveckla måltidskonceptet, för att skapa
en bättre kunskap bland vårdpersonalen
om kost och måltidsmiljö. Syftet är att
skapa en bättre totalupplevelse för den
enskilde.
Balansgrupp i Bjärred
Målet med projektet är att stärka
balans, styrka och rörlighet samt skapa
en viktig social gemenskap för kommunens äldre invånare. Om man kan stärka
dessa delar hos individen ökar möjligheten till ett bättre välbefinnande i vardagen och större chanser till en bibehållen
självständighet.
Integrations- och ungdomscoach
I detta projekt är målet att underlätta
integrationen för ungdomar och att få

vuxna att möta dem på ett främjande
sätt. Detta görs bland annat genom att
samarbeta med personal på fritidsgårdar, skolor och andra myndigheter.
Test av e-tillsyn med digital kamera
Målet här är att öka kvaliteten i vardagen för individen genom att på sikt
erbjuda e-tillsyn med digitalkamera
som ett frivilligt alternativ till besök av
personal. I framtiden bör e-tillsyn även
kunna spara resurser, framför allt inom
hemtjänsten i form av minskade personal- och miljöresurser.
Nutrition/näring
Målet är att arbeta förebyggande med
äldre personers nutrition och näringsintag för att på så sätt minska nattfastan
och få ner förbrukningen av näringsdryck. Om man får i sig bra mat och näring, så får det många positiva effekter,
bland annat minskad fallrisk i hemmet.
Håll utkik på lomma.se för att så
småningom få mer information om
projekten.
FAKTA

Lomma kommuns socialförvaltning ansvarar för Individ- och familjeomsorg, LSS,
Integration och etablering, rehab, hälsa, vård
och omsorg samt olika typer av förebyggande verksamheter för kommunens äldre
invånare.

Vill du ta en fika med någon av våra nyanlända?
En kväll i veckan anordnar
Lomma kommun språkcafé
för nyanlända i kommunen.
Att kunna hantera svenska
språket är en viktig förutsättning för att kunna komma in i
det svenska samhället.
På språkcaféet träffas svenskar och nyanlända över en kopp kaffe för att prata
om allt möjligt.

– För att konversationen ska rulla på har
vi ett bestämt tema varje gång. Men
oftast pratar man om så mycket mer.
Vi startar klockan 17.00 och håller på i
en och en halv timme. Självklart finns
det inget krav på att närvara varje gång.
Man är med när det finns tid, berättar
etableringshandledare Alina Gradinaru.
– Allt är nytt och främmande när man
kommer till ett annat land. Diskussionerna kan bli både spännande och intressanta, både för nyanlända och svenskar.

Man jämför traditioner och seder i de
olika länderna. Även olika frågor kan
komma upp och diskuteras, exempelvis hur man använder ett bank-ID och
ibland har någon av de nyanlända ett
brev med sig som de behöver hjälp med
att förklara innehållet i.
De svenskar som är med tycker att deras
deltagande i språkcaféet ger mycket tillbaka.
– Språkcaféet bidrar till att de nyanlända
fortare kommer in i samhället och det är
positivt för Lomma kommun.

Språkcaféet hålls tisdagar kl. 17.00. Udda veckor ses man i Lomma bibliotek och jämna veckor i Bjärreds
bibliotek. Är du nyfiken på kommunens språkcafé för nyanlända så hör av dig på telefon
0733-41 12 69, eller via e-post: info@lomma.se.

Lomma Aktuellt Nr. 3. 2017.

5

Nils Lundquist, miljö- och bygglovshandläggare, Tommy Samuelsson, samhällsbyggnadschef, Katarina Handell, driftingenjör,
Åsa Cornander, miljöutredare, Helene Blom, miljöchef och Lennart Persson, parkansvarig.

Vi kunde inte haft bättre
tur med vädret!
Solen sken från en mestadels klarblå himmel under årets Lommafest.
Det betydde också att det var väldigt mycket folk i rörelse.
Under lördagen fanns representanter
från Lomma kommun på plats i fem
festivaltält på Varvstorget. I ett av dessa
hittade vi samhällsbyggnadsförvaltningen med samhällsbyggnadschef Tommy
Samuelsson.
– Jag tycker att det är både trevligt
och nyttigt för oss att under informella
former få träffa våra kommuninvånare.
Frågorna har varit många. Det underlättar när man från person till person kan
visa och förklara. Det är bra att man i
dialog kan förklara hur vi arbetar inom
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Lennart Persson, parkansvarig på

Lomma kommun, höll med.
– Det finns ofta lika många synpunkter och idéer som det finns personer.
Många har tagit chansen att komma
med tips på saker som man gått och
funderat över i vardagen. Självklart tar
vi till oss alla idéer.
Tillsammans med Skånes ornitologiska
förening och Naturskyddsföreningen
Lomma–Bjärred ordnades guidade turer
för den som ville veta lite mer om kommunens rika fågelliv. Den händiga fick
också chans att bygga en egen fågelholk.
LSS dagliga verksamhet var som vanligt

på plats med sitt goda hembakade bröd.
I samma tält huserade även Integration
och etablering som berättade om hur
det är att vara vänfamilj åt nyanlända.
Dessutom fick besökaren tips på hur
man förebygger fallolyckor i hemmet.
Även Lomma kommuns satsning på
digital post presenterades.
Polisen, räddningstjänsten och trygghetsvärdarna fanns på plats för att
bland annat prata om sitt arbete för en
tryggare kommun och årets turistvärdar
delade ut den alldeles nyutkomna turistfoldern ”Äta, Sova, Göra”.
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Lomma, landets tryggaste kommun
Nära samarbete är en viktig anledning!
För ett tag sedan kom nyheten om att Lomma kommun placerade sig överst på listan som
landets tryggaste kommun i SKL:s öppna jämförelser.
I undersökningen har man tittat närmare på fyra olika områden: personskador,
utvecklade bränder i byggnader, anmälda stölder och våldsbrott i landets 290
kommuner.
Lomma ligger bra till i alla kategorier
och hade som exempel under 2016
enbart 0,15 stycken fullt utvecklade
bränder och 3,1 anmälda våldsbrott per
tusen personer.
Anders Åkesson, Lomma kommuns
säkerhetschef, menar att det finns flera
olika saker som samverkar för att just
Lomma kommun har bättre förutsättningar att vara en trygg kommun.
– Det är verkligen kul att få ett sådant
besked. En viktig del är det väldigt nära
samarbete som vi har löpande mellan

polisen, räddningstjänsten och kommunen, säger Anders Åkesson. Vi följer hela
tiden utvecklingen, diskuterar händelseförlopp och bestämmer tillsammans hur
vi ska agera. Omvärlden förändras hela
tiden och vi måste anpassa oss.
Kommunstyrelsens ordförande Anders
Berngarn instämmer i beskrivningen och
tillägger:
– Andra faktorer som påverkar är vårt
brottsförebyggande arbete med trygghetsvärdar, grannsamverkan och DNAmärkning.
– Självklart gör våra trygghetsvärdar ett
viktigt arbete, fortsätter Anders Åkesson.
Genom att finnas ute på våra gator känns
samhället lite tryggare. Det värsta som en
inbrottstjuv vet är att riskera att bli sedd.
Trygghetsvärdarna och polisens ron-

deringar, tillsammans med exempelvis
grannsamverkan, bidrar till ett tryggare
samhälle. Synligheten betyder mycket.
Men det gäller också att alla, var och en
som bor i kommunen, hör av sig till polisen eller till trygghetsvärdarna när de
ser något konstigt. Bättre att ringa en
gång för mycket än för lite!
Anders Åkesson understryker att det
handlar om trygghet i både det stora
och lilla perspektivet.
– Exempelvis arbetar personalen på
våra äldreboenden förebyggande för att
minska antalet fallolyckor, något som
också är väldigt viktigt för att vi ska få en
trygg kommun.
På topp tio finns endast ytterligare en
skånsk kommun – Vellinge, på plats sex.

Första kommun med digital post!
Lomma kommun har som första kommun i landet beslutat att där det är möjligt skicka digital post
istället för papperspost, även om ”vanlig post” även i fortsättningen kan komma från kommunen.

– Tryggt, praktiskt och säkert, säger
Patrik Flensburg om att Lomma kommun nu allt mer ska skicka post digitalt.

Skatteverket har, sedan september
2012, regeringens uppdrag att utveckla och förvalta tjänsten. Detta sker i
samverkan med bland annat Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, CSN, Försäkringskassan, Lantmäteriet, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten, Polisen,
SKL Sveriges kommuner och landsting,
Transportstyrelsen och Tullverket.
Man ansluter sig till mina meddelanden
via till exempel Kivra eller Skatteverkets
egen app ”Min myndighetspost”.
Därefter kan man välja bland olika brevlådor, någon som enbart förmedlar post
från myndigheter och kommuner eller en
som dessutom skickar post från företag.
Redan har över en miljon svenskar
möjlighet att ta emot digital post från
myndigheter och företag och spara den
digitalt. För förutom samhällspost så är
även 900 företag anslutna.
Läs mer på www.minameddelanden.se

Miljövinsten är så klart en viktig drivkraft med mindre pappersåtgång och
färre transporter, enligt Partik Flensburg,
som är servicechef på Lomma kommun.
Men det finns även en säkerhetsaspekt
som man inte får förringa.
– Om något företag tar en kreditupplysning på dig, så är de ju skyldig att skicka
information om detta till dig som söker
kredit. Dessa kuvert är ibland eftertraktade mål för personer som vill kapa
någons identitet. Detta är totalt omöjligt
genom digitala brev. Du loggar in på
exempelvis Kivra med Mobilt BankID
och all data är krypterad och lagras
säkert i våra system i Sverige.
– Du behöver heller inte oroa dig för
att missa viktig post. Varje gång du får
ett nytt digitalt brev får du nämligen en
e-postavisering. Det är bara att logga in
och läsa din post var du än befinner dig.
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Vad skulle du göra om
din vardag vändes Upp och Ner?
Det var temat på den krisberedskapsvecka som arrangerades på olika sätt runt om i landet, så också i vår kommun.
Utgångsfrågan var: Hur förberedd är du inför en kris eller
allvarlig händelse? Vad gör du om din vardag vänds Upp och
Ner? Någon gång händer det. Frågan är bara när.
Som avslutning på krisberedskapsveckan
mötte kommunens frivilliga resursteam
allmänheten.
Anders Åkesson, kommunens säkerhetschef, berättar:
– Människor har stor tilltro till samhällets möjligheter att reda ut kriser och
det är bra. Tanken är inte att man ska gå
omkring och oroa sig. På samma gång
får jag intrycket att människor vill vara
så förberedda de kan, för att kunna
klara sig själva i en krissituation. Ett
rejält snöoväder kan ju stoppa leveranser till livsmedelsbutiken och då får man
klara sig på den mat man har hemma.
Flera minns säkert snöstormarna i slutet
av 1970-talet med flera meter höga
snödrivor.
Idag är vi vana vid att det finns vatten
i kranen, att värmen fungerar, att man
kan nå omgivningen via telefon och att
det finns mat att köpa i butiken.
– Vid ett krisläge måste samhället pri-

oritera sina resurser. De som är i störst
behov av assistans eller befinner sig i ett
allvarligt läge prioriteras först.
– Rekommendationen är att man ska
kunna klara sig själv i 72 timmar. Jag
tycker man ska ställa sig frågan: Hur
länge skulle jag klara mig? Det kunde
kanske vara en idé att ha en färdigpackad krislåda!
Varför rekommenderas just 72 timmar?
– Rekommendationen kommer ursprungligen från Nordamerika. Poängen
med budskapet är inte tidsaspekten, det
går inte att ge några tidsgarantier under
en samhällskris, utan att få människor
att överhuvudtaget reflektera över sina
egna möjligheter att hantera en vardag
då samhällets service och tjänster inte
fungerar som vi är vana vid. Tyskland
har rekommenderat sin befolkning att
ha mat och vatten för tio dagar.
Bakom kampanjen Upp och Ner låg Myndigheten för samhällskydd och beredskap.

Mer information och nyttiga checklistor finns på: www.dinsakerhet.se

Nya Strandskolan snart klar!

Ni som promenerat från Sjögräsgatan i Lomma ner till stranden har kunnat följa
Strandskolans framväxt. Till höstterminen ska skolan vara klar.
Preliminärt datum för invigning blir den 29 augusti. Den nya skolan blir en F–3
skola med åtta klasser, vilket betyder runt 200 elever.
– Det blir en fantastisk skola, säger Marie-Christine Cronholm som kommer att
tillträda som rektor efter sommaren.
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Midsommarfirande
Lomma
församlingshem
22 juni kl. 15.30
MIDSOMMARFIRANDE
Kl. 15.30 Vi klär midsommarstången
Kl. 16.30 Dans kring midsommarstången
Kl. 17.00 Midsommarmat och allsång
Mat: 50 kr per vuxen.
Anmälan senast 19/6
kl. 12 till:
lomma.forsamling@
svenskakyrkan.se
040-41 61 20
Bergaparken, Bjärred
23 jun kl. 14.00
MIDSOMMARFIRANDE
Ta med egen förtäring.
Arr: Bjärreds församling
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6 miljoner liter –

Så mycket avloppsvatten producerar vi per dygn
Var händer med vattnet i badkaret när den ”sista slurpen” gått igenom silen?
Hur kommer vattnet från toastolen till reningsverket och vem ser till att det fungerar?
Sammanlagt producerar vi i hela Lomma
kommun cirka 6 miljoner liter avloppsvatten per dygn. Det är kanske inte
helt lätt att föreställa sig hur mycket
vatten det är. En jämförelse kan vara ett
normalstort badkar. Ett sådant rymmer
vanligen mellan 150 och 200 liter, och i
så fall skulle den mängd avloppsvatten
som vi skickar bort till rening motsvara
cirka 35 000 badkar per dygn!
Vatten från den norra delen pumpas
till kommunens eget reningsverk, som
ligger rakt norr om Löddesnäsområdet i
Bjärred. Ledningsnätet delas strax söder
om Habo-Ljung och avloppsvattnet i söder skickas istället till Malmö för rening.
Exakt hur många mil ledningar som
finns nedgrävda i marken är det egentligen ingen som har räknat efter – det är
mer kuriosa än information man skulle
ha praktisk nytta av. Att det handlar om
långa sträckor kan man lätt förstå. Dessutom växer nätet hela tiden i takt med
det intensiva byggandet i kommunen.
Utmaningen med vatten som ska transporteras långa sträckor är att det till
sist flyter väldigt sakta om man inte ger
det ett högt tryck vid inflödet. När det
dessutom innehåller saker som kommer
via toaletterna blir det ännu mer trögflytande. För att trycka på avloppsvattnet finns för närvarande 42 pumpstationer utplacerade på olika platser i
kommunen. I dessa stationer finns ett
antal pumpar som pumpar upp avloppsvattnet till ca en meter under marknivå.
På så sätt skapas självfall fram till nästa
pumpstation.

Principen är enkel: En stor propeller i botten lyfter upp vattenmassorna så att de
kan rinna vidare till nästa pumpstation. Om någon undrar varför den ser så ren och
fin ut, så beror det på att vi tittade ner i en pump för dagvatten.
En avloppsvattenpump hade nog inte gjort sig så bra på bild.
Det är också här som tekniken är som
allra känsligast. Pumpstationerna är
konstruerade för att utan problem klara
av normalt innehåll i avloppsvattnet.
Men tyvärr kommer också mycket annat
seglande i rören. Resultatet kan bli att
pumparna blir igensatta och stannar.
Anders Sjöstrand, driftledare på Borgeby
reningsverk, förklarar:
– Pumpstationerna drivs med el. Skulle
en motor känna att den får för hårt
motstånd och riskerar att bli överhettad,
så stänger den helt enkelt av. Resultatet
blir att rörledningen till stationen fylls
på. Vid längre stopp kan det bygga på
långt bak i systemet och för att undvika översvämning i källare finns det ett
nödavlopp i de flesta pumpstationer,
men då rinner avloppsvattnet orenat ut i
naturen och det vill vi ju inte. Det är därför som vi alla måste vara så aktsamma

som möjligt så att saker som kan stoppa
upp INTE hamnar i toaletten.
Förutom alla pumpar till de stora stationerna har personalen på Borgeby
reningsverk också skötselansvar för dem
som förser bland annat lantbruksfastigheter med kommunalt avlopp. Sammanlagt drygt 200 kunder.
Dessutom sköter personalen även 17 dagvattenstationer, det vill säga de pumpar
som tar hand om det regnvatten som
rinner ner i alla brunnar utomhus. Den
största pumpanläggningen för dagvatten
finns vid Karstorpsvägen, ett stenkast
från Dansrotundan, och klarar 1500 liter
per sekund. Medan avloppsvattnet som
branschen benämner som spillvatten
renas innan det går ut i havet, så skickas
dagvatten, det vill säga regnvatten,
direkt ut i Öresund från rör med utlopp i
strandkanten längs vår långa kustlinje.

Exempel på vad du INTE SKA kasta i toaletten!
Hår. Det tovar ihop sig och orsakar stopp.
Olja och fetter. När det kommer ut i systemet stelnar det, bygger på efterhand och kan till sist resultera i ett stopp.
Kondomer, bomullstussar, tops, bindor och tamponger. Kan inte lösas upp i vatten.
Våtservetter. Vanligt toapapper löses upp i vatten. Det gör inte våtservetter, som bildar långa revor som lätt
fastnar i pumparna.
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Behöver du några extra
flytvästar i sommar?
Visste du om att det finns
möjlighet att låna flytvästar
under en kortare period från
Lomma kommuns Kontaktcenter i kommunhuset?
Ja, du läste rätt, det stod låna: det är nämligen helt GRATIS! Detta kan vara en bra
möjlighet om familjen får gäster som ni
kanske vill ta med ut på en tur på Öresund
eller ut och paddla på något vattendrag.

Västarna finns både i barnstorlek och för
vuxna, för personer från tio kilos vikt upp
till 90 plus.
Västarna går inte att boka i förväg, men
eftersom det finns ganska gott om dem i
förrådet, brukar det inte vara något problem. Normalt brukar kommuninvånarna
låna västar över dagen, men det finns de
som lånar dem upp emot en vecka.
Välkommen in i kommunhusets reception
när du behöver låna några extra flytvästar!

Fairtrade City på nytt!
Sedan 2013 har Lomma kommun varje år blivit diplomerad
som en Fairtrade City, och
2017 är inget undantag.
På kommunens arbetsplatser serveras
det endast Fairtrade-märkt kaffe, te och

kakao. Även de bananer som delas ut till
skolbarn är Fairtrade-märkta.
Lomma kommun arbetar tillsammans
med näringsliv, föreningar och organisationer för att värna om rättvis handel,
etisk konsumtion och hållbar utveckling.
På lomma.se finns med information om
Fairtrade City.

Sommarstängt bad!
Under perioden den 18 juni till den 23 augusti kommer
Pilängsbadet att vara stängt för renovering av bassängen.

Låt det grönska,
men inte utanför din tomt
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Ny
evenmangskalender på
lomma.se
Nu har vi fått en ny
evenemangskalender
på hemsidan. Intresset
för evenemang är stort
och antalet evenemang
i kommunen har ökat
under lång tid.
Därför har vi inte längre möjlighet att ta med allt i det tryckta
kalendariet i Lomma Aktuellt.
Den fullständiga informationen
hittar du på lomma.se under rubriken ”På gång i kommunen”
För att få med ditt evenemang i
evenemangskalendern behöver
du skapa ett användarkonto.
Gå in i Evenemangskalendern på
hemsidan. Längst ner till vänster
under Information finns länken
där du ansöker om användarkonto till det nya systemet.
Om du behöver hjälp med detta
är du välkommen att kontakta
annica.widmark@lomma.se

Som fastighetsägare är det
ditt ansvar att se till att det inte
sticker ut växtlighet utanför
din tomt.
Växtlighet som sticker ut kan skapa
problem för andra. Trafiksäkerheten försämras i korsningar och längs gång- och
cykelbanor. Dessutom kan det ställa till
problem vid det underhåll som kommunen gör intill fastighetsgränser.
Läs mer i broschyren ”Klipp häcken!” som du kan ladda ner från
www.lomma.se under rubriken Bygga, bo och miljö.
Klicka på Allmänna platser, Träd och häckar vid tomtgräns

Sommarens
Evenemang
Ett utförligt program över sommarens evenemang hittar du i vår
sommarbroschyr som finns att
hämta bland annat på biblioteken.
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KULTUR OCH EVENEMANG
UTSTÄLLNINGAR
1 apr–30 okt
Öppet ons och sön kl. 13.00–16.00
Skånska Lantbruksmuseet
Äldre reklamfilmer om Findusprodukter.
Lantbruksmuseets permanenta utställning beskriver lantbrukets utveckling
under mer än två hundra år. Fri entré.
Bjersunds Tegelbruksmuseum
11 jun–27 aug
Söndagsöppet kl. 13.00–16.00
Bjersunds Tegelbruksmuseum
Bjärredsfoton visas under sommaren.
Kaffeservering. Fri entré.
Arr: Hembygdsför i Lomma kommun
Bjersunds Tegelbruksmuseum, Bjärred
1 jul–25 aug
Öppet dagligen kl. 13.00–17.00
Galleri Stallet
Måleri, glas, skulptur. Medlemmar i
Svenska Konstnärsförbundet Syd
ställer ut.
Ny vernissage varje lördag.
Borgeby slott
2 jun–30 sept
Norlindmuseet
Sommaröppet tor–sön kl. 11.00–16.00.
I sept öppet lör–sön kl 11.00–16.00.
Minnesutställning över konstnären/
författaren Ernst Norlind.
10 jun–31 jul
Borgeby slott
Galleri Ekstrand
Öppet tor–sön kl. 11.00–16.00
Samlingsutställning med
Torsten Ridell, Anna Rabe, Jonas Fredén
och Stefan Hedström.
Målningar och skulpturer.
Juni-aug
Öppet: 17/6, 1/7, 15/7, 29/7, 5–6/8,
12–13/8, kl. 12.00–17.00
Kraften, Parkstigen 8, Lomma
Från rotting till rökruta
Utställning om Lomma kommuns skolors
historia fram till 1960-talet.
Arr: Lomma Museiförening

BARN & FAMILJ
Ti 20 juni kl 14.00
To 3 aug kl. 14.00
Lekplatsen vid Långa bryggan, Bjärred
Sagor vid stranden
Sagostunden på Bjärreds bibliotek
flyttar ut till havet. Vid regnigt väder
hålls sagostunden inne på Bjärreds
bibliotek. Från 3 år och uppåt.
Ingen föranmälan behövs.
To 20 juli kl 15:00, Må 24 juli kl 15.30
On 2 aug kl 15:00, Fre 4 aug kl. 15.00
T-bryggan, Lomma
Sagor vid stranden
Sagostunden på Lomma bibliotek
flyttar ut till havet. Vid regnigt väder
hålls sagostunden inne på Lomma
bibliotek. Från 3 år och uppåt.
Ingen föranmälan behövs.
24 jul kl. 10.00–10.30
Amfiteatern, Lomma
Varför pratar människor?
En koreografisk resa
bland bokstäver.
Efteråt bjuds barnen på en dansverkstad
inspirerad av föreställningen.
För barn i åldrar 6–9 och deras vuxna.
Gratis, ingen föranmälan.
Arr: Gredelin Danskompani
MUSIK
Lomma kapell
15 juni kl. 18.00
Där du andas
Stilla sång och musik skriven och framförd av Elisabet Ädelroth, som också
visar sina fotografier tagna i naturen.
Övriga medverkande: Christina Hansson,
sång. Mingel i vapenhuset efteråt.
Arr: Svenska kyrkan
Lomma kapell
29 jun kl. 18.00
En känsla av sommarkväll
Med saxofon, sång och gitarr bjuder
Lars H Carlsson tillsammans med dottern Johanna på koraler, visor, folkmusik,
klassiskt och egen musik.
Mingel i vapenhuset efteråt.
Arr: Svenska kyrkan

Lomma Folkets Hus
1 jul kl. 19.00
Världens bästa Allan
KG Malm och Lucas Stark sjunger
Allan Edwall – mustiga skrönor och
satiriska samtidsbetraktelser.
Biljetter på Lomma bibliotek och
www.lommafolketshus.se
Arr: Lomma Folketshusförening
Fjelie kyrka
16 jul kl. 18.00
Duo Dynamique
Gabriela Thür – harpa,
Lovisa Stenberg – flöjt.
Fri entré.
Arr: Bjärreds församling
Borgeby slott
25 & 26 jul kl. 19.00
Skånska Operan ger
Madame Butterfly
Till odödligt vacker musik ges en känslig
tolkning av denna tragedi med kärlek
och svek, trohet och ansvarslös lek.
Biljetter: Lomma och Bjärreds bibliotek,
Borgeby slott 0708–119828 och
www.skanskaoperan.se
Trädäcket, Lomma bibliotek
7–12 aug kl. 20.00
Goodnight Sun
Musik till solnedgången arrangeras för
tredje året i följd. Peter Tegnér bjuder in
olika gästartister varje kväll. Fri entré.
Arr: ABF Lomma & Lomma bibliotek
Bergagården, Bjärred
8 aug kl. 19.30
Bricho Jazz Duo
Bo Riborg – kontrabas, gitarr o sång,
Carl-Henrik Olsson – piano.
Jazz, storbandsmusik, evergreens m.m.
Fri entré.
Arr: Bjärreds församling
Bergaparken, Bjärred
13 aug kl. 18.00
Promenadkonsert
med Limhamns Brassband
Tag gärna med egen stol! Vid dålig
väderlek sker konserten i Bergakyrkan.
Fri entré.
Arr: Bjärreds församling
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MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR!
Lomma kyrka
25 aug kl. 19.30
Brusa högre lilla å III
Konsert med Janne Schaffer – gitarr,
John Ehde – cello och Bengt Wittje –
orgel och synth.
Bilj à 100 kr säljs på Lomma bibliotek.
Arr: Svenska kyrkan i Lomma,
Sensus Skåne Blekinge
Centrumtorget, Lomma
30 jun kl. 14.00
Sommarorkestern
Avslutningskonsert med årets Sommarorkester som består av sommarjobbande ungdomar.
Arr: Kulturskolan
SKÅNES ORGELVECKOR
Lomma kyrka
27 jun kl. 19.00
Peter Wilgotsson och
Bengt Wittje
Borgeby kyrka
6 jul kl. 14.00
Bogdan Narloch och
Roman Gryń.
Mingel i Slottsparken efter konserten.
Slottscaféet är öppet.
13 jul kl. 14.00
Borgeby kyrka
Robert Bennesh och
Kristina Nilsson
Mingel i Slottsparken efter konserten.
Slottscaféet är öppet.
Strandkyrkan, Lomma
19 jul kl. 18.00
Ursula Grahm, orgel & piano
Borgeby kyrka
20 jul kl. 14.00
Ursula Grahm
Mingel i Slottsparken efter konserten.
Slottscaféet är öppet.

KOMMUNVANDRINGAR
Start vid Lomma bibliotek
20 jun kl. 19.00–20.00
Från industriort till boendeort
Häng med kommunstyrelsens ordförande Anders Berngarn på en promenad genom de gamla industriområdena
som idag är fina boendeområden.
Start vid Lomma bibliotek
9 aug kl. 19.00–ca. 20.30
Lomma kyrka – Kyrkan vid Höje å
Kyrkoherde Jan-Olof Aggedal leder
vandringen runt och i kyrkan.
Vi får höra historien om Lomma kyrka,
hennes inventarier, symboler och
liturgiska rekvisita.
Arr: Svenska kyrkan
Start vid Stationen, Bjärred
2 sept kl. 14.00–16.00
Historisk promenad
i södra Bjärred för nyinflyttade och
andra intresserade.
Avslutas med kaffe på Tegelbruksmuseet
(30 kr). Kontant på plats, ingen anm.
Arr: Hembygdsföreningen
i Lomma kommun
Start vid Borgeby gamla skola
(Motessori Bjärred)
9 jul kl. 14.00–ca 16.00
10 sept kl. 14.00–ca 16.00
Historisk promenad i Borgeby
Var fanns smedjan, affärerna, möllan,
hantverkarna och trädgårdsmästerierna.
Hur såg byn ut vid mitten av 1900-talet?
Arr: Borgeby kulturhistoriska forskarlag
– Borgebygruppen
ÖVRIGT
Lomma bibliotek
12 jul kl. 19.00
Dag Hammarskjöld –
en omöjlighet eller en
nödvändighet för vår tid?
Föreläsning med KG Hammar, ärkebiskop emeritus.
Bilj à 20 kr säljs på Lomma & Bjärreds
bibliotek från den 28 juni.

Centrumtorget, Lomma
5 aug kl. 17.00–21.00
Kräftkalas
Offentligt kräftkalas med underhållning
på scenen. Ni tar själva med er vad ni
skall äta och dricka.
Arr: Centrumföreningen Lommastråket
22 juli–12 augusti
Dansveckorna i Lomma
Tio dansföreningar har gått samman och
utmanar kommuninvånarna att dansa
loss i sommar – 60 arrangemang på tre
veckor! Man bjuder upp till danskvällar
med olika former av sällskapsdans och
dansworkshops i olika stilar.
De flesta av programmen sker på dansbanan i Amfiteatern vid Strandängarna
i Lomma.
Hela programmet hittar du i Evenemangsbroschyren och på lomma.se
Dansrotundan, Lomma
26-27 aug kl. 12.00–16.00
Lions loppis
En av Skånes äldsta, största och bästa
loppisar! Alla föremål har skänkts till
Lions och allt överskott går oavkortat till
välgörenhet.
Arr: Lions Club Lomma

Detta är ett urval av för oss
kända arrangemang!
Mer information och
komplett lista på
anmälda arrangemang
finns på lomma.se.
Evenemangsinformation
kan skickas till
annica.widmark@lomma.
se
MED RESERVATION
FÖR ÄNDRINGAR!
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Snart är de på plats, våra populära sommarvärdar!

Så här ser de ut, Lomma kommuns sommarvärdar 2017. Från vänster Ebba Josell, Ludvig Dagesson, Alexander Vallgren, teamledare Angela Östlund, Felix Blom och Felix Jensen. På bilden saknas Hanna Bejerholm.
Även denna sommar kommer de att finnas ute i kommunen
för att hjälpa turister tillrätta, men också för att dela med
sig av bland annat evenemangsinformation till oss som bor i
kommunen. Under fina baddagar kommer vi att hitta dem på
stränderna.
Sommarvärdarna är sju till antalet och kommer att arbeta i två
arbetslag. Ett från midsommar och fram till mitten av juli och
det andra fortsätter därefter fram till och med första veckan i
augusti. Totalt handlar det om två treveckorsperioden.
Sommarvärdarna har liksom tidigare år hämtats från gruppen
av ungdomar som sökt sommarjobb i kommunen. Teamledaren
Angela Östlund jobbade själv som sommarvärd förra året.
– Det är bra att någon med erfarenhet som sommarvärd leder
gruppen. Angela har också varit med när vi intervjuade de som

sökte till sommarvärdar, berättar kommunens näringslivsutvecklare Kristina Johansson.
Ungdomarna har alla fått en ordentlig undervisning i ”Lomma-kunskap”, med bland annat en rundresa till olika platser
runt om i kommunen. Dessutom har man noga gått igenom
hur man ska bemöta allmänheten.
– Att vara sommarvärd är ett hedersuppdrag. Man är en
representant för kommunen. Med i bagaget har man därför
också fått många tips som är viktiga när man ska serva allmänheten, oavsett om den är lokal eller kommer resande till oss.
Denna gång har vi fått tillgång till ytterligare en fullt utrustad
transportcykel med plats för informationsmaterial. Med
cykeln kommer de att synas ordentligt. Dessutom har cyklarna
utrustats med var sin hjärtstartare.

Trafikantveckan 16–22 september:
Hållbara resor i fokus
Den 16–22 september arrangeras
Trafikantveckan runt om i Europa för
att uppmärksamma och uppmuntra till
hållbart resande. Kanske träffade du
på någon kommunrepresentant under
Trafikantveckan 2016 då vi tackade
pendlingscyklister med fika?
Förutom uppmärksamhet till cyklister
kommer Lomma kommun under årets
Trafikantvecka bland annat att ordna en

forskningsföreläsning på biblioteket i
Lomma samt en aktivitetsdag i Lomma
centrum lördag 16 september. Klurig cykelteknikbana för barn, roliga tävlingar,
cykelauktion och mycket mera väntar
besökarna. Polisen och representanter
från Lomma kommun finns också på
plats under dagen för att ta del av kommuninvånarnas tankar om trafiksäkerhet
och hållbart resande.

Mer information om Trafikantveckan kommer under sommaren på Lomma.se.
Lomma Aktuellt utges av kommunstyrelsen i Lomma.
Lomma kommun, Hamngatan 3, 234 81 Lomma
Telefon: 040-641 10 00 Hemsida: www.lomma.se
Ansvarig utgivare: Anders Berngarn
Redaktör/foto: Claes Westinger

En egen milstolpe

Nu kan du börja ladda din elbil i
kommunen. Laddstolpen står framför
biblioteket på Hamntorget och invigdes
för några veckor sedan.

Redaktionskommitté: Christine Cederberg, Susanne Hallberg, Eva Jansson, Agneta
Fredenberg , Annica Widmark, Christian Almström och Anna Grytzell.
Teknisk produktion: Elke Hanell, Westinger Media, Malmö. Tryckning: Wikingtryck, Malmö
Telefon: 070-595 68 26, e-post: claes.westinger@telia.com
Lomma Aktuellt finns också som taltidning och på www.lomma.se

