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Nästa annons kommer den  
1 maj. Aktuell information  

hittar du alltid på lomma.se

Första lottningen av årets 
feriearbeten har skett. Om du 
blivit erbjuden feriearbete, 
kom ihåg att lämna besked 
senast den 11 april!

I år var det 436 ungdomar som sökte till 
108 platser. De ungdomar som har fått 
feriearbete har fått besked via e-post och  
ska lämna svar senast den 11 april. Mejlet 
har avsändare: noreply@feriebanken.se. 
Om någon tackar nej, kommer en andra 
lottning att genomföras i senare delen 
av april. Besked till de som inte får något 
feriearbete kommer att skickas ut i slutet 
av maj.

Med reservation för förändringar på grund 
av situationen kring covid-19. 

Första lottningen

Satsning på ökad 
kompetens inom vården

Trafikavstängning 
E6 13-30 maj

Nu bygger vi om Bjärehovskolan

Vad tycker du ska finnas på ett bibliotek? Hur ska miljön vara? 
Vilken form av sociala mötesplatser ska biblioteket erbjuda? 

Oavsett om du besöker biblioteket 
ofta, sällan eller aldrig vill vi på bibli-
oteket gärna höra vad du tycker. Mer 
information finns på vår hemsida: 
biblioteklb.se och i QR-koden intill. 

Enkäten finns också att hämta på 
biblioteken i Lomma och Bjärred.

Biblioteken i Lomma kommun har sedan i 
höstas haft begränsad service på grund av 
covid-19. Nu blickar vi framåt, och vill ha din 
hjälp i formandet av framtidens bibliotek. 
Svara gärna på vår enkät!

Hur ska 
framtidens 
bibliotek vara?

Enkäten pågår till 
19 april

Skräpplockar- 
dagar 2021

En ny skolbyggnad med 
moderna lokaler som ska 
främja en utvecklande 
lärandemiljö för såväl elever 
som lärare. Det blir verklighet 
på Bjärehovskolan som öppnar 
dörrarna till helt nya lokaler 
inför höstterminen 2022.

I april 2021 börjar den nya skolbyggnaden 
på Bjärehovskolans skolområde att byggas. 
Byggnaden ska innehålla 14 klassrum, 4 
slöjdsalar och bli totalt 3 500 kvadratmeter 
stor fördelat över två plan. Den nya bygg-
naden ersätter nuvarande F-6- och slöjd-
byggnad som rivs efter att den nya tagits i 
bruk. Detta gör även att den provisoriska 
paviljong som finns på skolan kan tas bort.

Även skolgården ska göras om för att främja 
lek, rörelse och dessutom öka möjligheter-
na till att bedriva skolundervisning utom-

I samband med 
nationaldagsfirandet den 
6 juni brukar kommunen 
dela ut flaggor till 
privatpersoner, föreningar 
och organisationer. Nu är det 
dags att ansöka.

Vårt traditionella nationaldagsfirande i 
Bjärred kommer att ställas in på grund 
av den pågående pandemin. Vi arbetar 
med att ta fram ett alternativt firande där 
vi på ett smittsäkert sätt uppmärksam-
mar nya medborgare och delar ut flaggor 
efter ansökan.

Välkommen att ansöka om flagga senast 
den 9 maj via lomma.se

Ansök om flagga

Har vi mjukt eller 
hårt vatten?

Planera för kommande 
trafikavstängning redan nu! 
Den 13-30 maj stängs E6/
E20 helt i båda riktningar vid 
trafikplats Alnarp. 

Den gamla bron vid trafikplatsen ska 
rivas och en ny bro ska skjutas på plats. 
Lanseringen av den 9000 ton tunga 
bron är en av de tyngsta som gjorts i 
Sverige. Avstängningen medför att all 
trafik leds om och att framkomligheten 
påverkas kraftigt. 

Behöver du pendla till jobb eller 
skola? Ta gärna cykeln. 

hus. Det kommer att finnas en multiplan 
och redskap som kan användas på både 
raster och i idrottssammanhang, men även 
uteklassrum och amfiteater som kan använ-
das för skolämnen som traditionellt sätt har 
praktiserats inomhus. 

Eleverna med och formar utemiljön
För att få med barnens viktiga perspektiv 
har landskapsarkitekt samt projektledare 
tagit hjälp av elevrådet på Bjärehovskolan 
när skolgårdens utformning arbetats fram. 
För är det några som är experter på lek och 
har en oändlig fantasi, så är det barnen. Det 
kommer även att finnas ett genomgående 
stort fokus på gröna inslag, som träd och 
växter för att skapa en oas av lekfullhet och 
kreativitet på skolgården.

Utemiljön vid skolan blir tillfälligt betydligt 
mindre under byggtiden. Vissa av lekred-
skapen på skolgården har flyttats ut till den 
intilliggande parken Gröna längan och kom-
mer att vara där under byggtiden.

Lomma kommun är nu en av medlemmarna i Vård- och 
omsorgsollege Skåne, i syfte att öka samverkan i personal- 
och kompetensförsörjningsfrågor.

I samband med övertagandet av såväl 
hemtjänst som särskilda boenden till 
kommunal regi finns ett behov av att 
kvalitetssäkra kompetensen inom vård 
och omsorg. Lomma kommun har nu 
gått med i Vård- och omsorgs college 
(VO-College), en förening för samarbe-
te mellan arbetsgivare, utbildningsak-
törer och fackliga organisationer inom 
den privata och offentliga vården och 
omsorgen. 

Kvalitetssäkring av arbetet och utbild-
ningar inom vård och omsorg samt 
möjligheten att säkra upp kompetens 
inför framtiden är två av anledning-
arna till att Lomma kommun går med i 
samarbetet. Att vara i ett nätverk med 
personer som har både kunskap och 

erfarenhet av dessa frågor är en stor 
fördel, menar Anna-Maria Banck, avdel-
ningschef för Hälsa, vård och omsorg 
(HVO), och fortsätter;

– Vi klarar inte av att göra detta en-
samma. Alla kommuner står inför samma 
utmaningar. Ensam är inte stark i dessa 
frågor.

Samarbetet kan bland annat också hjälpa 
till att möta utmaningen med att vara en 
intressant arbetsgivare och rekrytera be-
hörig och kompetent personal. Närmast 
för Lomma kommun står nu utbildning 
av handledare och språkstödjare.

Läs mer om VO-college Skåne på 
lomma.se

Hur hårt eller mjukt vårt vatten är på-
verkar främst hur du doserar disk- eller 
tvättmedel. Mjukare vatten är skonsam-
mare mot vattenledningarna.

Hårdhetsgraden mäts i enheten tyska 
hårdhetsgrader (grad deutscher Härte).
Lomma kommuns vatten har en hård-
hetsgrad på 3,3 – 3,6 °dH, det vill säga  
ett ganska mjukt vatten.

Läs mer på vasyd.se/hårdhetsgrad

Kommunstyrelsen har beslutat om nya satsningar för att 
Lomma fortsatt ska vara en trygg kommun.

Bland annat utökas trygghetsvärdarnas 
verksamhet och platser som har iden-
tifierats som otrygga ska bli tryggare, del-
vis med hjälp av kameror och belysning. 
Dessutom fördelas medel till kompetens-
höjande åtgärder gällande hantering av 
orosanmälningar och den uppsökande 
och förebyggande verksamheten i sam-
verkan med skolan.

Övergripande mål
De övergripande målen för Lomma kom-
mun gäller för åren 2019-2022. De övriga 
övergripande målen är ”Kvalitet i fram-
kant”, ”Balanserat hållbarhetsarbete” 
och ”Den kommunikativa kommunen”.

Riktade satsningar 
för trygghet

Lomma kommun är en av landets tryg-
gaste och säkraste kommuner. Detta 
syns bland annat i undersökningen 
”Öppna jämförelser” som görs av Sve-
riges Kommuner och Regioner varje år. 
Nu har kommunstyrelsen beslutat om 
nya satsningar för att Lomma fortsatt 
ska vara en trygg kommun. 

Ett av Lomma kommuns övergripande 
mål för verksamheten är ”Trygghet i li-
vets alla skeden”. För att stärka arbetet 
mot målet ska 3,5-4 miljoner kronor 
satsas årligen fram till 2024. Kommun-
styrelsen har nu beslutat om hur de här 
pengarna ska fördelas inom olika delar 
av verksamheten.

Läs gärna mer om våra övergripande 
mål på lomma.se

Leta påskägg!
Under påsken (fram till den 
6 april) ordnar Kulturskolan 
påskäggspromenader.
 
Med utgångspunkt från T-bryggan i Lom-
ma och Långa bryggan i Bjärred kan du 
hitta sex påskägg med QR-koder. I Lomma 
hittar du dem om du går strandpromena-
den söderut från T-bryggan, i Bjärred om 
du går norrut från Långa bryggan. När du 
läser av QR-koderna med din mobil får 
du små smakprov från Kulturskolans olika 
verksamheter. Lycka till på äggjakten! 

Kom ihåg att hålla avstånd till andra än 
de i ditt eget hushåll om ni är många som 
letar samtidigt.

Under sommaren är det hög belägg-
ning på parkeringsplatserna i anslut-
ning till våra stränder i kommunen. 
Därför föreslås nu att det införs parke-
ringsavgifter i anslutning till badplatser 
i Lomma och Bjärred under perioden 
den 1 juni till 31 augusti.

Lomma kommun tar för närvarande 
inte ut några parkeringsavgifter vid 
offentliga parkeringsplatser i kom-
munen. För att få en effektivare 
omsättning på parkeringsplatserna 
sommartid föreslås nu att det införs 
parkeringsavgifter på Varvstorget, 
Sjögatan, Sandhamnsgatan i Lomma 
samt i Saltsjöbadsparken i Bjärred. 
Parkeringsavgiften blir 15 kronor per 
timme, dock maximalt 80 kronor per 
dygn. Parkeringsplats för rörelsehind-
rad föreslås förbli avgiftsfri.

Kommunstyrelsen föreslår nu att 
kommunfullmäktige beslutar att införa 
parkeringsavgifterna. Nästa samman-
träde i kommunfullmäktige sker den 
22 april.

Förslag om 
parkerings-
avgifter under 
sommaren

Nu är det vår och återigen 
dags för Håll Sverige Rent 
Skräpplockardagar. 

Skräpplockardagarna är en insats där barn, 
unga och vuxna tillsammans plockar skräp 
och lär sig om nedskräpningens konsekven-
ser och lösningar. Aktiviteten passar för 
förskolor, skolor, föreningar och privatper-
soner. 

I Lomma kommun pågår Skräpplockarda-
garna den 3 maj – 7 maj 2021, men det går 
såklart bra att plocka skräp när som. 

Vill du också vara med? Läs mer på
lomma.se/skräpplockardagarna
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