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Vi ses den 24 september nästa gång. Aktuell information hittar du alltid på lomma.se

Dubbla skolinvigningar

Linneaskolan & Pilängskolan

Höstens 
evenemang
Bibliotekens höstprogram innehåller ett 
spännande utbud. Bland evenemangen 
finns komikern, författaren och feminis-
ten Bianca Kronlöf som intar scenen i 
Lomma den 15 september. Hon följs den 
19 september i Bjärred av Lundaförfattaren 
Helena Thorfinn som tar oss till Burma/My-
anmar som är miljön i hennes senaste bok.

Den 3 oktober gör historikern Katarina 
Harrison Lindbergh upp med myten om 
den galne (?) Erik XIV (Bjärred), deckarduon 
Olséni & Hansen kommer till Lomma den 
13 oktober och litteraturvetaren Paul Tenn-
gart berättar om sin biografi om Birgitta 
Stenberg i Lomma den 17 oktober. 

Plocka gärna upp ett tryckt exemplar av 
höstprogrammet på biblioteken eller läs 
mer om varje evenemang på bibliotekens 
hemsida: biblioteklb.se.

Har du koll på allt inför valet?

Den 11 september äger allmänna val rum 
i Sverige. Röstkort och information om 
hur det går till att rösta skickas till dig från 
Valmyndigheten. 

Du ska ha fått röstkortet senast den 24 augusti. Av röstkortet 
framgår även vilket valdistrikt du tillhör och i vilken lokal i 
kommunen du ska rösta i.

Vallokalerna kommer att ha öppet på valdagen kl. 08.00-20.00. 

Förtidsröstning
Du som vill förtidsrösta kan göra det under perioden 24 augus-
ti t.o.m. valdagen den 11 september. Förtidsröstning äger rum 
på Kontaktcenter i kommunhuset i Lomma och i biblioteket i 
Bjärred. Tänk på att ha med dig röstkort och legitimation.

Kommunhuset i Lomma
• Mån, ons och tor kl. 08.00-16.30
• Tis kl. 08.00-18.00
• Fre kl. 08.00-15.00
• Lör kl. 11.00-15.00
• Sön exkl valdagen kl. 12.00-16.00
• Valdagen kl. 08.00-20.00

Biblioteket i Bjärred
• Mån och tis kl. 10.00-20.00
• Ons och tor kl. 10.00-19.00
• Fre kl. 10.00-18.00
• Lör kl. 11.00-15.00
• Sön exkl. valdagen kl. 12.00-16.00
• Valdagen kl. 08.00-20.00

Ta med legitimation
Du som tänker rösta i vallokal på valdagen, behöver inte något 
röstkort utan kan gå till vallokalen och avge dina röster ändå. 
Du måste kunna identifiera dig och bör därför ha med dig en 
giltig legitimation. Om du ska förtidsrösta eller budrösta måste 
du ha ett röstkort.

Dublettröstkort
Om din valförsändelse skulle komma bort kan du t.o.m. 
valdagen, få ett dubblettröstkort från oss. Ring 040-641 10 00 
vardagar under kontorstid. Fr.o.m. den 24 augusti kan du också 
få dubblettröstkort under lördagar och söndagar, i förtidsröst-
ningslokalerna på kommunhuset i Lomma och biblioteket i 
Bjärred, på följande tider:

• Lör kl. 11.00-15.00
• Sön exkl. valdagen kl. 12.00-16.00
• Valdagen kl. 08.00-20.00

Ambulerande röstmottagning
Den som på grund av sjukdom, funktionshinder eller ålder inte 
själv kan ta sig till en lokal där röster tas emot kan anlita make/
maka eller sambo. Det går också bra med väljarens, makens 
eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon, vårdare 
eller brevbärare som bud. 

Alternativt kan röstning ske med hjälp av kommunens ambu-
lerande röstmottagning. Om du behöver hjälp av kommunens 
ambulerande röstmottagning, om du behöver material till 
budröstning och information om hur det går, vänd dig till 
Kontaktcenter.

Boende på kommunens särskilda boenden kommer dessa 
tider att kunna rösta via ambulerande röstmottagare:
• Jonasgården, Bjärred  

den 5 september kl. 10:00-11:00
• Strandängsgatan 2, Lomma  

den 6 september kl. 10:00-11:00
• Vega, Lomma 

den 7 september kl. 10:00-11:00
• Orion, Lomma  

den 8 september kl. 10:00-11:00

Om du har frågor, kontakta valkansliet via val@lomma.se  
eller valansvariga:
Filippa Bokelid (filippa.bokelid@lomma.se, tel 0730-56 89 68) 
Maria Zingmark (maria.zingmark@lomma.se, tel 0733-41 11 14)

Läs gärna mer på lomma.se/val

Flera cirkelgrupper  
på Anhörigstödet
Hjälper du någon i din närhet som är äldre eller 
långvarigt sjuk? Då kan du få hjälp av Lomma kom-
muns Anhörigstöd. I september drar vi igång flera 
cirkelgrupper på Havsblick i Lomma. Välkommen att 
anmäla dig via lomma.se. 
 
Samtalsgrupp för anhöriga 
Grupp där du kan byta erfarenheter med andra.
När: 7/9, 21/9, 5/10, 19/10 och 26/10, kl. 14.00-15.30. 
Föranmälan senast den 2 september. 

Leva vidare grupp 
Cirkelgrupp för dig som nyligen mist en närstående. 
När: 12/9, 26/9, 10/10, 24/10 och 7/11, kl. 14.00-15.30.
Föranmälan senast den 7 september. 

Cirkel för anhöriga 
Grupp för dig som är ny i anhörigrollen. 
När: 13/9, 27/9, 4/10, 25/10 och 1/11 kl. 14:00-15:30. 
Föranmälan senast den 12 september. 

Anhöriggrupp psykisk ohälsa 
Grupp för dig som stödjer någon vuxen i din närhet 
som lider av psykisk ohälsa.
När: 20/9, 18/10, 15/11 och 6/12, kl. 17.00-18.30. 
Föranmälan senast den 14 september. 

En lokal äldreomsorgsreform, 
som går under namnet ”5 timmar 
i veckan”, är på gång i Lomma 
kommun. 

Reformen innebär att medarbetare i äldre omsorgen 
får möjlighet att avsätta 15 procent av arbetstiden 
för kompetensutveckling. 

Det handlar om återkommande utbildningar inom 
områden som läkemedelshantering, hjärt- och 
lungräddning och utbildningar om hur medarbetare 
ska hantera hot och våld.

Syftet är att öka kvalitén och kontinuiteten i äldre-
omsorgen och att erbjuda våra medarbetare ett mer 
hållbart och attraktivt arbete. 

Kommunfullmäktige behandlade ärendet om re-
formen på sitt sammanträde den 25 augusti, efter 
denna annons trycktid.

Läs om beslutet på lomma.se

Har du fått Polisens 
trygghetsmätning?
Är du en av 600 kommuninvånare som fått Polisens 
trygghetsmätning? 

Vi är tacksamma om du tar dig tid att svara. Tillsam-
mans kan vi utveckla vårt trygghetsskapande och 
brottsförebyggande arbete!

Efter ett års byggnation står nu 
Linneaskolan klar – Lomma kommuns 
första grundsärskola. Den 16 augusti 
invigdes skolan.

Linneaskolan välkomnar de nya eleverna och ska erbjuda 
hög kvalitet med stort fokus på lyhördhet för elevernas 
individuella behov. Den 16 augusti hölls en invigning med 
politiker, skolpersonal, elever och deras anhöriga.

– Det är med stor glädje och stolthet som vi nu inviger 
grundsärskolan i Lomma. Linneaskolan är en viktig del i 
vårt inkluderande arbete som gör att barn med särskilda 
behov som bor i kommunen kan gå i skola på hemmaplan, 
säger Fredrik Karström, ordförande i barn- och utbild-
ningsnämnden i Lomma kommun.

Grundsärskolan finns för elever i årskurs 1–9. Skolan kom-
mer att ha åldersblandade klasser uppdelat i låg-, mellan- 
och högstadium. En landskapsarkitekt har skapat en ute-
miljö som bygger på lust, tillgänglighet och rörelseglädje. 

Läroplanen för grundsärskolan lägger fler timmar på 
ämnen som hemkunskap och slöjd. Varje hemklassrum 
kommer därför att ha ett litet kök där hemkunskap, bild 
och fritids kan bedrivas. 

Den 18 augusti invigdes den nya 
mellanstadiebyggnaden på Pilängskolan 
i Lomma. Nu är hela ombyggnaden av 
skolområdet färdig.

Hösten 2016 inleddes arbetet med planering och byggna-
tion av en ny skola på Pilängsområdet. Den första etap-
pen, huvudbyggnaden, stod klar för inflyttning i augusti 
2019 och etapp två, kulturbyggnaden med scenen Kultur-
boxen, togs i bruk 2020. Inför läsåret 2021/2022 beslöts 
det också att Allé skolan skulle bli en del av Pilängskolan.

Den nya mellanstadiebyggnaden är i tre våningsplan, där 
varje våningsplan huserar en klass från respektive årskurs. 
Lokalerna består av stora luftiga klassrum som är desig-
nade för att eleverna ska komma närmre lärarna. 

Planeringen av skolans utformning har skett i samarbete 
mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och förvaltningen 
för utbildning, kost, kultur och fritid. 

– Skolans utformning är viktig för att eleverna ska tycka 
det är kul att komma hit och då kan de också tillgodogöra 
sig sin utbildning bättre. Det är bara att se sig omkring här, 
skolgården är väldigt inbjudande, säger samhällsbyggnads-
nämndens ordförande Lennart Månsson.

Cykeldagen den 
17 september
Supercykelstråk, cykelteknikbana och 
trafik säkerhet! Den 17 september anord-
nad vi Cykeldagen på Tullhustorget i Lom-
ma. Mellan kl. 10-14 finns vi på plats för att 
prata cykling och hållbara transporter. 

Passa på att testa vår teknikbana eller 
utmana dig i att cykla så långsamt som 
möjligt. Läs mer på lomma.se/europeiska-
trafikantveckan  

Unik satsning för att 
lyfta äldreomsorgen

Utbildningar för 
tonårsföräldrar
Alla föräldrar, bonusföräldrar eller andra 
vuxna som lever med tonåringar hemma 
kan nu anmäla sig till ett forskningsprojekt 
som är initierat av Karolinska institutet.

I projektet kommer deltagarna antingen 
att delta i en föräldragrupp som kallas ABC-
tonår eller gå en kurs online som kallas För-
äldrawebben. Båda utbildningsalternativen 
leds av behandlare från Lomma kommuns 
öppenvård.

Syftet med både ABC-tonår och Föräld-
rawebben är att stärka relationen mellan 
förälder och tonåring och bidra till att 
tonåringen mår bra.

Läs mer och anmäl intresse på  
lomma.se/abctonår

Ovan: eleven Linnea klippte bandet på invigningen av Linneaskolan. 
Nedan: eleverna Erik Stierna och Lovis Tranquist höll i saxen vid Pilängskolan. 

Ansvariga politikerna Lennart Månsson (M) och Fredrik Karström (M) assisterade i båda fallen.

Bianca Kronlöf kommer till Kulturboxen 
på Pilängskolan. Foto: Thron Ullberg

Tågstopp mellan Malmö och Lund påverkar
19 till 28 september stoppas tågtrafiken mellan Malmö 
och Lund när nya spår i Lund kopplas in. Detta medför 
att godstrafiken på Lommabanan ökar och påverkar 
persontågtrafiken. Tågen på Lommabanan kör som 
vanligt i rusningstrafik och buss ersätter på övriga tider. 

Planera för tio besvärliga dagar och räkna med längre 
restid. 
Gå gärna in på Skåne trafikens hemsida eller via deras 
app för att se hur din resa påverkas. Här hittar du också 
alltid aktuell trafikinformation.

Vallokaler

Vilket valdistrikt du tillhör framgår av ditt röstkort.

Valdistrikt   Vallokal
Borgeby - Löddesnäs Östra               Rutsborgskolan

Löddesnäs Västra                Löddesnässkolan

Bjärred Södra - Önnerup              Medborgarhuset

Bjärehov                 Bjärehovskolan

Bjärred Nord Östra - Flädie - Fjelie   Alfredshällskolan

Lomma Norra   Fladängsskolan

Lomma Centrum   Havsblick

Lomma hamn   Biblioteket Lomma

Båtgatorna-Fågelstaden  Strandskolan

Piläng    Pilängskolan

Kastorp-Alnarp   Norra Kastorpskolan

Lervik    Lerviks förskola
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