
Lomma kommun, 234 81 Lomma 
040-641 10 00     info@lomma.se     lomma.se
Följ oss gärna på Facebook, Instagram och LinkedIn

 •  • 

Aktuellt från Lomma kommun
Vecka 35, 2021Vecka 35, 2021

Nästa annons hittar du på mitt-
uppslaget den 2 oktober. 

Aktuell information  
hittar du alltid på lomma.se

Lokala näringslivet hyllades

Nytt från kommun-styrelsen

Klartecken för gymnasieskola

Hjälpen till unga 
med drogproblem 
utvecklas

Kommunstyrelsen ger klar-
tecken för etablering av en 
gymnasieskola i Lomma 
kommun. 

Skolan föreslås rymma 830 elever och 
erbjuda studieförberedande program inom 
naturvetenskap, samhällsvetenskap, eko-
nomi och teknik. 

Kommunstyrelsen rekommenderar kom-
munfullmäktige att fatta beslut på nästa 
sammanträde den 16 september.

Torsdagen den 26 augusti 
anordnades en näringslivs-
lunch på Bjärreds Station, för 
att hylla lokala företagare i 
kommunen. 

Efter inledningstal av kommunstyrelsens 
ordförande Robert Wenglén, började 
själva prisutdelningen. 

Till Årets företagare i Lomma kommun ut-
sågs Anders Tegenrot, VD för Hälsomedi-
cinskt Center, med motiveringen: ”Anders 
lever sin vison för Hälsomedicinskt Center 

Kommuninvånare under 
24 år, som har problem 
med alkohol och droger 
kan nu få lokal rådgivning 
och behandling från 
Mariamottagningen i Lund. 

Från och med den 2 september kommer 
det att vara möjligt att träffa personal 
från Mariamottagningen i Lomma en dag 
i veckan.

På torsdagar kommer personal från 
Mariamottagningen att finnas på plats i 
Lomma, på Esplanaden 15 C.

– Vi har sett att det för en del unga och 
närstående kan vara svårt att ta sig till 
mottagningen i Lund och hoppas att fler 
nu ska få möjlighet att få stöd som pas-
sar. Torsdagarna i Lomma kompletterar 
stödet som redan idag erbjuds. Under 
torsdagarna i Lomma finns det tid för 
både enstaka rådgivningssamtal men 
även längre kontakter.

För att komma i kontakt med Mariamot-
tagningen, ring 046-17 40 99. Det finns 
även drop-in för rådgivning i Lund, tisda-
gar kl. 16.00-18.00.

Idag är elever från Lomma kommun 
hänvisade att söka gymnasieplats i andra 
kommuner. Det kan det snart bli ändring 
på. Lomma kommun har gjort en utredning 
om förutsättningarna för att etablera en 
gymnasieskola i kommunen. Utredningen 
baseras bland annat på intervjuer med 
studievägledare, elever och företrädare 
för gymnasieskolor i ett flertal närliggande 
kommuner. 

Slutrapporten från utredningen visar att: 
• Det finns behov av fler gymnasieplatser 

i sydvästra Skåne. 

• Eleverna efterfrågar traditionell utbild-
ning med engagerade lärare.

• Gymnasieskolan i Lomma kommun ska 
erbjuda studieförberedande program, 
naturvetenskaps-, samhällsvetenskaps-, 
ekonomi-, samt teknikprogrammet. 

• Skolan behöver en elevvolym på 830 
platser för att vara kostnadseffektiv. 

• Profilen behöver skilja ut sig från andra 
gymnasieskolor i grannkommunerna. 

Den ekonomisk analysen visar att kostna-
derna för gymnasieskolan högst kommer 

att motsvara dagens kostnad för köpta 
platser.

Kommunstyrelsen rekommenderar nu 
kommunfullmäktige att besluta om en 
etablering och att ge kommundirektören i 
uppdrag att ta fram ett förslag på lokalise-
ring, genomförande och finansiering.

med fyra mottagningar (Hjärup, Lomma, 
Landskrona och Staffanstorp). Här erbjuds 
en högkvalitativ primärvård med gott rykte 
och som verkar för att invånarna över tid 
har en hållbar hälsa.” 

– Jag är oerhört stolt över hela vårt team. 
Att jag står här är ett kvitto på allas vår 
ansträngning. Att det är någon som ser och 
uppmärksammar det vi gör är jättehärligt, 
inte minst i dessa pandemitider, sade en 
rörd Anders Tegenrot.

Priset delades ut av Företagarna Öresund 
och Lomma Företagsgrupp.

Grattis alla pristagare:
• Årets unga företagare – Meisere  

Tarik Jamil, Audionomservice Lomma 
• Årets hållbara företagare –  

Niclas Mörck Lundius och Niklas 
Hjelm, Grohuset

• Årets servicepris –  
Lina Hall, Brohuspark

• Årets nyföretagare –  
Iréne Toreheim, I TOREHEIM

• Gesällbrev, Sveriges Hantverksråd – 
Thomas Karlsson, Massage på Väg.

Årets pristagare: Fr. v: Iréne Toreheim, I TOREHEIM, Meisere Tarik Jamil, Audionomservice Lomma, Anders Tegenrot, Hälso-
medicinskt Center, Thomas Karlsson, Massage på Väg, Lina Hall, Brohuspark, Niclas Mörck Lundius och Niklas Hjelm, Grohuset.

Öppna förskolan 
öppnar upp

Nu startar Öppna förskolan sin 
verksamhet igen. 

Öppna förskolan i Bjärred startas upp som 
en uteverksamhet och kommer att utgå 
från Trollets förskola. Vi träffas utomhus 
för att tillsammans med barnen utforska 
vad som finns och sker i naturen. Verksam-
heten kan ställas in vid t.ex. kraftigt regn, 
snöoväder eller liknande. Öppet: tisdagar  
kl. 9.00-11.30 och onsdagar kl. 13.00-15.00.

Öppna förskolan i Lomma finns i Smultron-
gårdens lokaler på Smultrongatan 1. 
Öppna förskolan i Lomma kommer att vara 
öppen onsdagar kl. 13.00-16.00 och freda-
gar kl. 9.00-12.00. 

Eventuella begränsningar till antalet besö-
kare kan komma att ske vid behov.

Är du utvald?

Se filmen och läs mer om pristagarna på lomma.se 

Ta chansen att tycka till! 
Just nu pågår Statistiska 
Central Byråns (SCB) årliga 
medborgarundersökning, 
där 1 200 invånare får tycka 
till om Lomma kommun! 

Vi hoppas att du som får enkäten tar 
dig tid att svara på frågorna. För oss är 
det viktigt att veta vad du tycker och 
en värdefull vägledning för vårt arbete 
framöver!

Trygghetsmätning
Även Polisen har skickat ut en enkät.  
Den årliga trygghetsmätningen som 
genomförs tillsammans med kommunen 
behandlar frågor som vilka problem 
medborgarna ser där de bor och om de 
känner sig trygga när de rör sig ute på 
kvällarna.

Ta dig gärna tid att svara, dina svar 
hjälper oss att utveckla vår verksamhet 
tillsammans!

Är du ny i närståenderollen? 
Närståendestödet bjuder in dig till en 
Informationscirkel för nya närstående. 
Det är en liten grupp för er som är nya i 
närståenderollen och som tidigare inte 
haft stöd av Närståendestödet, men även 
du som varit i kontakt med oss tidigare är 
välkommen!  

Vi träffas vid fem tillfällen och här ges 
möjlighet att ta del av information kring 
vad Lomma kommun har att erbjuda dig 
som anhörig för stöd, vart man vänder 
sig i olika frågor samt träffa andra som är 
i liknande situation.  

Vi träffas följande onsdagar i höst:  
15/9, 29/9, 13/10, 27/10 och 10/11   
Tid: kl 14.00-15.30  

Föranmälan senast den 8 september 

Är du närstående och nyligen 
mist en anhörig?

Närståendestödet bjuder in till en Leva 
vidare-grupp. Det är en liten samtalsgrupp 
för er som blivit ensamma. I andras ord och 
känslor kan vi känna igen oss själva.

Vi ses under enkla former, fikar och talar 
med varandra om det som är svårt men 
också om det som värmer.  

Vi träffas fem måndagar i höst:
20/9, 4/10, 18/10, 1/11 och 15/11   
Tid: kl 14.00-15.30  

Föranmälan senast den 13 september  
 

Stöd för närstående till äldre

Öppet hus 
Nationella Anhörigdagen, 6 oktober, hål-
ler Närståendestödet öppet hus i sina nya 
lokaler på Havsblick. Mingeltider att välja 
på denna dag är följande: kl 10–11, 11–12, 
13–14, 14–15, 15–16. 

Anmälan senast den 1 oktober

Anmälan och kontakt

”Leva vidare-” och ”Cirkelgrupper” startar 
fortlöpande under året. Har du frågor och 
funderingar eller vill anmäla dig, kontakta 
oss gärna på tel: 040-641 16 50 eller 
0734-48 42 90. 

Lomma kommun har tagit 
fram ett förslag till en ny 
översiktsplan. Fram till den 1 
oktober kan du tycka till om 
förslaget!

Översiktsplanen är en långsiktig vision om 
hur mark och vatten ska användas och hur 
bebyggelsen ska utvecklas. 

Mellan den 1 augusti och 1 oktober 2021 
är Översiktsplan 2020 på utställning och du 
kan tycka till om förslaget. 

Läs mer på lomma.se/översiktsplan2020 

Tyck till om  
framtidens  
Lomma kommun!  

Ännu finns det tid kvar att 
nominera mottagare till 
kulturplaketten! Den 15 
september är sista dagen. 

Vem ska få årets kulturplakett? Kultur-
plaketten är en hedersutmärkelse som 
kultur- och fritidsnämnden delar ut varje år 
till person eller organisation som har gjort 
särskilda insatser för det kulturella livet i 
Lomma kommun.

Tipsa oss via lomma.se/kulturplaketten, 
senast den 15 september.

Vem ska få årets 
kulturplakett?

Välkomna på 
cykeldag den  
18 september!  

Efter ett års uppehåll är det 
äntligen dags för den årliga 
Cykeldagen!

Lördag den 18 september, kl. 11.00-14.00, 
är du varmt välkommen till Cykeldagen 
på Centrumtorget i Lomma. Där kommer 
det att finnas roliga aktiviteter för barnen, 
möjlighet att prova på elcykel och massor 
av inspiration till hållbart resande. 

Cykeldagen är en del i den årliga kampan-
jen Europeiska Mobilitetsveckan med syfte 
att främja hållbara och aktiva transporter. 

Läs mer på lomma.se/mobilitetsveckan  

Följ utvecklingen via lomma.se

Närståendestödet i Lomma kommun vänder sig till dig som hjälper och stödjer 
någon anhörig med äldrerelaterad problematik och är bosatt i Lomma kommun.  
Vi finns på Havsblick, Centrumgatan 4 i Lomma. 
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