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Årets  
trafikantvecka

Byggstart för 
hållplatser på 
Västanvägen

Nya lokaler på Löddesnäs

Hållplatser  
vid Bjärred C  
flyttade
Med anledning av ombyggnation vid 
Bjärred centrum har nya busshållplat-
ser byggts en bit norr ut längs Norra 
västkustvägen. Dessa hållplatslägen 
togs i bruk den 16 augusti i samband 
med att Skånetrafiken bytte tidtabell, 
och ersatte därmed de hållplatslä-
gena som tidigare fanns vid Bjärred 
centrum.

I december 2020 får busslinje 137 
mellan Bjärred och Lund ny körväg 
i Bjärred. Det medför att fem nya 
busshållplatser och en vändplats 
ska byggas längs Västanvägen under 
hösten. För att trafiksäkra hållplat-
serna kommer även tre upphöjda 
övergångsställen att anläggas.

Läs mer på  
lomma.se/västanvägen

Årets företagare utsedd

Arbetet med att förbereda 
övertagandet av de särskilda 
boendena i mars 2021 har 
kommit en bit längre. En 
period av behovsanalyser och 
kartläggning av projektets 
olika delområden är avklarad 
och nu går processen in i en 
fas av mer praktiska moment.

Inom kort ska alla Frösundas medarbetare 
bestämma sig om de vill stanna kvar på 
Frösunda eller gå över till att arbeta för 
Lomma kommun. Under hösten kommer 
även rekrytering av fler och nya medarbe-
tare att pågå. 

Därtill pågår ett praktiskt arbete med att 
fortsätta utbyggnaden av smart trygghets-
teknik, digitala verksamhetssystem och 

införande av moderna trygghetslarm. Att 
de särskilda boendena också har tillgång 
till wi-fi är angeläget och på gång.

Fokusgrupper
Ett annat moment som är i full gång är de 
fokusgrupper som startades i våras. Att 
lyssna in olika röster och skapa samman-
hang för dialog och delaktighet är avgö-
rande för att skapa en god äldreomsorg. 
Under hösten kommer grupperna att 
arbeta med olika teman. Grupperna består 
av olika berörda; närstående, omvård-
nadspersonal från de särskilda boenden, 
representanter från hälso- och sjukvårds-
organisationen eller aktörer från ideella 
organisationer och föreningar. 

Kompetensutveckling
Socialförvaltningen befinner sig som helhet 
i en stor omställningsprocess där kompe-
tensutveckling är ett centralt område för 
förvaltningen som helhet.

– Vi har på-
börjat ett  
strategiskt 
arbete med 
frågor som 
handlar om 
att stärka 
förvaltningens 
kulturbyg-
gande, det vill 
säga att utrusta alla våra medarbetare i 
frågor som rör Lomma kommuns värde-
grund, hur vi ser på vårt uppdrag och vem 
jag är på arbetet. Vi kommer att arbeta 
med attityder, förhållningssätt och värde-
ringar för att bidra till kvalitetshöjning, för 
förvaltningen som helhet, men inte minst 
på våra särskilda boenden, berättar Emma 
Pihl, socialchef.

Följ utvecklingen på  
lomma.se/särskildaboenden2021

Var smart – res smart! 
Det är temat för årets 
Europeiska Trafikantvecka 
som pågår perioden  
16-22 september. 

Med anledning av covid-19 gör vi i år 
en lite annorlunda trafikantvecka än 
vad många är vana vid och uppmärk-
sammar istället hållbara resor i en 
digital kampanj på vår hemsida och 
sociala medier. 

Läs mer på  
lomma.se/trafikantveckan 

Tack till restaurangerna 
i Lomma kommun!

Kulturskolans lokaler – 
med Lommas nya scen
Den 24 augusti invigdes den nya kulturskolan 
på Pilängskolan i Lomma. Förutom fem 
övningsrum för kulturskolans musikkurser 
står även en ny lokal för scenkonst klar – 
Kulturboxen. 

Kulturboxen har cirka 140 sittplatser och är utrustad med ljud-, ljus- 
och bildteknik och lämpar sig väl för bland annat musik, teater och 
dans.
Kulturskolan kommer ha undervisning i dans, teater och musikal i 
Kulturboxen under hösten och så småningom kommer även allmän-
heten att kunna besöka lokalen. I byggnaden finns även lektionssa-
lar för träslöjd, syslöjd och musik för Pilängskolans elever.

– Vi är verkligen stolta över att få visa kulturskolans nya lokaler 
och vår nya, fina scen för kultur denna dag. En efterlängtad invig-
ning av en byggnad som verkligen ger oss goda förutsättningar för 
scenkonst i Lomma kommun, säger Michael Tsiparis, kultur- och 
fritidschef.

– Kulturskolan kommer efter vårens distansundervisning nu att gå 
över till klassrumsundervisning igen. För att minska risken för smitt-
spridning har flertalet salar utrustas med mobila plexiglas att kunna 
ha mellan lärare och elev, säger Kit Armini, chef för kulturskolan.

Vad gäller på våra 
stränder?

Sedan våren har miljöenheten genomfört 
cirka 70 inspektioner dagar och kvällar för att 
kontrollera så att trängsel inte förekommer. 
Endast vid ett fåtal tillfällen har miljöenheten 
konstaterat trängsel. 

Coronapandemin har onekligen påverkat vårt samhälle, medbor-
gare såväl som företag. Under våren och sommaren tillkom en ny 
lagstiftning för att begränsa smittspridning på restauranger och 
caféer. Lagstiftningen har inneburit att ni som livsmedelsföreta-
gare haft ansvar för att trängsel inte ska uppstå i era lokaler.  

Sedan våren har miljöenheten genomfört cirka 70 inspektioner 
dagar och kvällar för att kontrollera så att trängsel inte förekom-
mer. Endast vid ett fåtal tillfällen har miljöenheten konstaterat 
trängsel. I de fall brister konstaterats har ni snabbt vidtagit åtgär-
der och tagit ert ansvar, vilket gjort att inga förbud eller föreläg-
ganden har varit nödvändiga.  

Reglerna gäller fortsatt under 2020 och tillsammans hjälps vi åt 
för att medborgare och besökare i vår kommun ska kunna besöka 
restauranger på ett säkert sätt för att begränsa smittspridningen.  

Tack från miljöenheten och i förlängningen alla andra!

Var rädd om 
din skolbiljett!

Löddesnässkolan i Bjärred 
byggdes 1972. 1993 togs 
matsalen bort, vilket har 
inneburit att eleverna på 
skolan ätit lunch i sina 
klassrum. Nu har det blivit 
ändring på det!

Från och med höstterminen har skolan 
såväl matsal som nya slöjdsalar och en ny 
multiarena. Förutom att eleverna nu kan 
äta sin lunch i matsalen, innebär detta 
även att arbetsmiljön och lärmiljöerna på 
skolan får sig ett rejält lyft. 

Skolans matsal har en lugn atmosfär med 
plats för 120 elever. Alla barn kan nu 
välja vegetariskt alternativ och matsalen 
kommer också att användas som konfe-
renslokal. 

– Vi är jätteglada för matsalen. Nu kan vi 
alla välja vegetariskt alternativ, vilket jag 
vet att eleverna har sett fram emot.  
Och vi får en miljö som skapar lugn, vilket 
underlättar för trivsamma matstunder. 
Matsalen är ju inte bara ett ställe att äta 
på, utan även en plats där eleverna kan 
mötas och kravlöst samtala och möta 
sina kompisar, säger rektor Mia Björns-
son. 

Eleverna har också fått större salar för 
textil- och träslöjd som ger möjlighet till 
en bättre lärmiljö. Bland annat får elev-
erna bättre möjligheter att samarbeta 
med varandra. Salarna är utrustade med 
utställningsfönster där eleverna kan ställa 
ut sina verk. 

Multiarenan består av en plan för bollsport 
och en lekmiljö på mjuka kullar runt om. 
Här får eleverna möjlighet till rörelse under 
rasterna och det går bland annat att utöva 
bollsporter och mycket spontanlek. 

 Ta del av den livesända invigningen 
den 21 aug, i efterhand på lomma.se!

Kom ihåg att spara din skolbiljett 
för resor om du går på gymnasiet. 
Skolbiljetten uppdateras automatiskt 
och ska användas under hela 
gymnasietiden.

Tänk också på att inte ha skolbiljetten 
tillsammans med betalkort när du 
blippar, annars kan det hända att det 
dras pengar från betalkortet istället för 
att skolbiljetten registreras. Ta gärna 
upp ditt kort från plånboken eller 
annat fodral när du blippar det.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Fredrik Axelsson klippte bandet vid invigningen framför Lennart Månsson, 
tekniska nämndens ordförande, rektor Mia Björnsson, projektledare Christer Carlsson och kostchef Ann Ellis.

Övertagandet av särskilda boenden 

Grattis Ricardo Gasalho, Express4mobil, 
till Årets Servicepris, Mari Andersson 
på Lomma Kiropraktorklinik till Årets 
Nyföretagare och Kristoffer Samuelsson 
på M Samuelsson Bygg till Årets 
företagare!

Priset till Årets företagare i Lomma kommun delas ut varje 
år av Företagarna Öresund och Lomma Företagsgrupp. 
Priset delades ut under coronasäkrade förhållanden vid en 
lunch vid Långa Längan i Bjärred.

I dagarna kommer 1 200 slumpmässigt 
utvalda invånare i kommunen att få 
Statistiska centralbyråns årliga  
kommunundersökning på posten. 
Vi hoppas att du som får enkäten tar 
dig tid att svara på frågorna. För oss 
är det viktigt att veta vad du tycker.

Resultatet ger en inblick i hur servicen 
fungerar ur invånarnas perspektiv  
och blir en värdefull vägledning för 
kommunens arbete.
 
I år ingår dessutom några frågor 
relaterade till coronapandemin.
 
Undersökningsperioden pågår till  
den 3 november och resultaten 
levereras i december.

Ttrygghetsmätning Polisen
Även Polisen genomför just nu sin 
årliga trygghetsmätning tillsammans 
med kommunen. 

Om du tillhör en av de 600 personer 
som fått denna enkät i brevlådan,  
är vi tacksamma för svar!

Är du utvald? 
Ta då chansen 
att tycka till!

Nästa annons kom-
mer den 3 oktober.
Aktuell information 

hittar du alltid 
 på lomma.se
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