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På upptäcktsfärd med
cyklop och snorkel

Är du nyfiken på Grannsamverkan?
Vill du bli vänfamilj?
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Många nyfikna på livet under vattenytan
För tredje året i rad gav kommunens ekologer
och Sea-U marina pedagoger oss chansen
att titta lite närmare på hur det ser ut under
vattenytan och det liv som finns där. Även om
pålandsvinden friskade i och regnskurarna av-

Helena Björn hade fullt upp med att
berätta och visa för besökarna om
Lommabuktens miljö under ytan.

löste varandra under de tidiga morgontimmarna, så stabiliserade sig vädret. Visst var det lite
extra kul för de som vågade sig ut i våtdräkt,
cyklop och snorkel att det var lite som ”hela
havet stormar” med lite guppiga vågtoppar.
Lommabukten är en del av ett levande Öresund med ett rikt
djur- och växtliv. De grunda bottnarna med sand och ålgräs
kryllar av liv på sommaren och fungerar som viktiga matplatser för både fisk och fågel. Under ytan fick upptäckarna se
en mix av alltifrån Zlatanräkor till tångsnällor i det ljusgröna
vajande ålgräset.
Enligt Helena Björn, miljöstrategisk samordnare på Lomma
kommun, har vattnen längs vår kust förändrats till det bättre
under de senaste 50 åren.
– En del säger att vi nu har världens finaste och friskaste
ålgräs. Det som idag har störst negativ påverkan på miljön är
sjöfarten i Öresund och lokala utsläpp. De populära vattenskotrarna är inte heller omtyckta bland det som lever under
vattenytan, berättar Helena Björn och fortsätter:
– Man kan ha många åsikter om de stormar som drabbat
Skåne de senaste åren, men för våra vatten så är det inte enbart negativt. Genom de kraftiga ovädren får vi också in friskt
saltvatten från Västerhavet.
Även om ett strålande sommarväder hade lockat ännu fler
besökare, så var Helena Björn nöjd med dagen.
– Det är både intressant och spännande att höra vad allmänheten tycker om värdet av att bevara och utveckla en fin miljö.
Naturarbete handlar i allra högsta grad om kommunikation.
Det spelar väldigt liten roll vad vi gör om inte människorna
hänger med.
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Vi har bestämt träff hemma
hos Ulla i Bjärred. Hon är sedan ett halvår tillbaka vänfamilj till en familj som kom
till Sverige från Afghanistan
för något år sedan. Vi kommer fram till huset i stort sett
på samma gång som vår nyanlända familj och kan därför
inte undgå att höra hjärtligheten när Ulla och familjen
möts. Detta trots att de känt
varandra en förhållandevis
kort tid. Hur viktig är vänskapen för vår nyanlända familj?
Hur är det att vara vänfamilj?
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Inte bara vänner utan
som en del av familjen
Hela familjen och Ulla på väg in till Bjärreds centum för lite inköp. Är det ingen som
märker att vi följs av man med kamera? tänker säkert Samiyar.

Vår nyanlända familj kommer ursprungligen från Afghanistan. De hamnade i
Lomma kommun efter några år på uppsamlingsläger i Grekland och efter det
en tid på Migrationsverkets övergångsboende i Olofström, Blekinge.
Det är mamma Raghie, pappa Mosen,
dottern Nazanin, sonen Matin och minstingen Samiyar.

som kommunen och kyrkan anordnade
tillsammans. Det var också där som jag
lärde känna Raghie och Mohsen och
barnen. Så när det kom upp att det behövdes vänfamiljer så ville jag hjälpa till.
Det kan inte vara lätt att komma till ett
Sverige med alla regler och alla blanketter som ska fyllas i.
Pappa Mohsen nickar instämmande.

Efter att alla hittat sin plats runt kaffebordet i köket börjar småpratet, och det är
väldigt nära till skratt. Hur ser vardagen
ut för en nyanländ familj?
Barnen Nazanin och Matin går självklart
båda i skolan. Mamma Raghie kombinerar Svenska för invandrare med sjukvårdsutbildning. Hon älskar människor
och vill gärna jobba inom någon del av
omsorgen, så snart det bara går. Pappa
Mohsen går även han på Svenska för
invandrare. Resten av tiden går åt till att
sköta hem, matlagning och hämtning av
lille Samiyar på dagis.
– En ovan roll för en man från Afghanistan, säger Raghie med ett stort leende.
Men han sköter det bra, tycker jag.
Pappa Mohsen är händig och vill gärna
jobba med något praktiskt. Kanske som
svetsare eller truckförare, något han
arbetade som i det gamla hemlandet.
Stämningen är precis lika god som vid en
familjefest med släkten, som Ulla nu är
en naturlig del av.
– Jag är så glad över att jag tog chansen
att få bli vänfamilj, berättar Ulla. Jag hade
möjligheten att delta på de språkcaféer

Det är den nyanlända familjens behov
som styr vad man gör tillsammans.
–Vi har varit på Skatteverket och på
Migrationsverket tillsammans. Mamma

Matin, Nazanin och lille Samiyar med sin
extramormor/farmor Ulla.

Raghie går i skola i Burlöv och behöver ta
sig dit. Vi kollade resvägar och köpte busskort. Jag åkte med för att visa hur man
gör. Ännu har det inte blivit så mycket
nöjen tillsammans, men vi var på midsommarfirandet i Bergaparken, berättar
Ulla, och fortsätter:
– Jag är också extra glad för att mina
egna vuxna barn och deras familjer blivit
vänner med våra nyanlända. Vi är som en
stor familj, som olika grenar på ett släktträd. Jag har blivit som en extra mormor
och farmor. När Matin fyllde år så var vi
på kalas.
Att glädjen över vänskapen är ömsesidig
går inte att ta fel på.
– Även om jag pratar med min egen
mamma över telefon så känner jag en
stor saknad efter henne, berättar mamma Raghie. Men nu har jag Ulla. Ulla är
en fin extra mamma! Vi älskar alla Ulla!
Hon är snäll och tar sig tid när vi behöver
hjälp med att förstå. Vänskapen med Ulla
är värdefull, säger Raghie.
Och man ser tydligt hur rörd hon blir.
– Som du förstår är detta bland det bästa
som jag gjort, konstaterar Ulla. Hela min
familj har fått fem nya vänner. Jag har
inte ångrat det en sekund.
Vill du också bli vänfamilj?
Det behövs fler!
Gå in på lomma.se/vänfamilj och
läs mer. Där kan du också göra en
intresseanmälan.
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Två nya skolor invigda!
Först Strandskolan ...
I slutet av augusti invigdes nya Strandskolan
i södra Lomma. Skolan är toppmodern med
åtta klassrum med grupprum och tillhörande
fritidslokaler, eget tillagningskök och gymnastiksal.
Det blev en invigning med trumpetfanfar, dans och mängder
av såpbubblor, allt medan Strandskolans egen sång spelades i
bakgrunden. Sången är skriven och framföres av skolans
musiklärare Johan Aronsson.
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Robert Wenglén
klippte band och invigde tillsammans med barn från skolan
och tekniska nämndens ordförande Alf Michelsen.
Den nya skolgården är fylld av olika lekmöjligheter. Precis
som personalen har eleverna fått vara med och tycka till om
utformningen av både skolan och skolgården. Därför har till
exempel två hinderbanor byggts i de gröna områdena på
båda sidor om skolgården.
Skolan består av förskoleklass till årskurs tre. Just nu går det
cirka 150 elever på skolan, men det finns plats för 200.
Tanken är att Strandskolan ska kunna ta emot elever från
framför allt Lomma hamnområde. Några nya parkeringsplatser blir det inte vid den nya skolan. Rektor Marie-Christine
Cronholm hoppas att många ska välja att cykla istället.

... och därefter
Karstorp Norra
För drygt en vecka sedan var det dags igen
för ytterligare en skolinvigning. Denna gång
Karstorpskolan Norra i Lomma.
Den befintliga skolbyggnaden har renoverats, och en ny skolbyggnad samt ett allaktivitetshus har tillkommit. Skolan har
fått en inbjudande pedagogisk miljö både inne och ute som
skapar förutsättningar för en verksamhet som kan stimulera
varje elev. Karstorpskolan Norra har idag verksamhet från
förskoleklass till årskurs fyra. Nästa läsår kommer även elever
i årskurs fem att gå på skolan, som då kommer få cirka 450
elever.
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Robert Wenglén
klippte band och invigde tillsammans med tekniska nämndens
ordförande Alf Michelsen.
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Varför är det så bra att
GRANNSAMVERKA?
Under de senaste åren har Lomma kommun
och lokalpolis arrangerat träffar på temat
Grannsamverkan och om MärkDNA.
Nu är ytterligare två på gång – en i Bjärred
och en i Lomma.
Vad är finessen med Grannsamverkan? Bryr sig en inbrottstjuv
om att det finns några skyltar med en bruten kofot på?
Vi frågar Lomma kommuns säkerhetschef, Anders Åkesson.
– Självklart! En inbrottstjuvs värsta mardröm är att bli igenkänd

och uppmärksammad. Kan vi på olika sätt visa att vi har koll på
våra hus och våra gator, är det troligt att det avskräcker. Det är
inte speciellt svårt och det tar inte mycket tid. Det handlar om att
man just samverkar, vet om när grannen åker bort och hjälps åt
att hålla koll på varandras bostäder, säger Anders Åkersson.
– Ser man en okänd bil som rullar längs gatan ett par gånger, är
det inte fel att anteckna registreringsnumret. Är du ute på promenad, hälsa på personer som du möter. Är detta en blivande
inbrottstjuv, gör du personen osäker, vilket kan avskräcka från
brott.
– Prova grannsamverkan ett år och se hur det fungerar!

Grannsamverkan utvecklades i USA under 1960och 70-talen och har därefter blivit en av världens
mest använda metod mot brott i bostadsområden.
I Storbritannien beräknas drygt en fjärdedel av
befolkningen bo i områden med grannsamverkan
och i USA är motsvarande andel 40 procent av
befolkningen. Även i Sverige har metoden kommit
att användas i många områden.

Välkommen på INFORMATIONSTRÄFF
om grannsamverkan och MärkDNA!
Hur startar man grannsamverkan rent praktiskt?
Vilka erfarenheter finns i Lomma kommun?

På samverkansträffarna berättar vi även om MärkDNA
som gör det komplicerat att sälja stöldgods.

TISDAG 3 OKTOBER, kl. 18.00–19.30
Bjärehovskolans matsal, Bjärred

TORSDAG 17 OKTOBER, kl. 18.00–19.30
Kommunhuset, Lomma

Du anmäler dig genom: Kontaktcenter, tel 040-641 10 00 eller skicka e-post till trygghet@lomma.se,
senast den 1 oktober 2017 för träffen i Bjärred och 15 oktober 2017 för träffen i Lomma.
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Eva Olsson, Lena Modin Raflund, Lena Starke och Carina Sjöstrand framför entrén på Nybovägen 71 i Lomma.

Treklövern firade 10 år med tårtkalas
I år är det tio år sedan socialförvaltningen
startade närståendestödet Treklövern på
Jonasgården i Bjärred. Det skulle visa sig att
det stöd och den hjälp man kunde erbjuda
de personer som på ett förtjänstfullt sätt tar
hand om anhörig som drabbats av äldre-

relaterad sjukdom, verkligen uppskattades.
En dröm uppfylldes för ett par år sedan när
man fick en egen villa på Nybovägen 71 i
Lomma och kunde flytta, utöka verksamheten och skapa den hemlika atmosfär som
man så gärna ville erbjuda.

Närståendestödet vänder sig alltså till personer som hjälper
och stödjer någon anhörig med äldrerelaterad sjukdom.
Ett åtagande som i många fall kan gälla dygnet runt.
Treklövern kan hjälpa till på flera sätt, allt efter behov, för att
avlasta den närstående som vårdar. Det kan handla om att
ta hand om den sjuka på närståendestödet eller i det egna
hemmet. Det kan handla om att den som vårdar har möjlighet
att komma till Treklövern för att prata med andra i liknande
situationer eller för att få råd och stöd av personalen.
Carina Sjöstrand, som jobbar på Treklövern, berättar:
– Vi hade vid ett tillfälle en dotter som varje dag ringde till sin
mamma. Nu skulle dottern resa bort och där ryckte vi in med
ett telefonsamtal om dagen för att mamman skulle må bra.
Ett ”bry-dig-om”-samtal!

– Kommunerna är ålagda att ha någon form av närståendestöd, men en sådan verksamhet som vi har här finns troligen
inte i någon annan kommun, berättar Lena Modin-Raflund,
som själv varit med sedan starten. Jag tror att vi i Lomma
kommun är ganska unika.
Socialnämndens ordförande, Sofia Forsgren-Böhmer, som
fanns på plats för att uppmärksamma 10-årsjubileet, hade
enbart positiva ord att säga om verksamheten.
– Det rör mig verkligen i hjärtat när jag ser vad man skapat.
Att verksamheten är uppskattad är det ingen tvekan om.
Personalen ska ha stort beröm i sitt stora engagemang och jag
får intrycket att det inte enbart hjälper den närstående utan
även berikar personalens egna liv.
Monica Vikingsson, till höger på bilden, är en närstående
som ofta besöker Treklövern:
– Att vårda någon anhörig i hemmet kan ibland bli väldigt ensamt, ofta ett dygnet-runt-arbete som gör det svårt att lämna
hemmet. På Treklövern finns det människor som bryr sig.
Genom stödet från Treklövern har jag möjlighet att utföra
ärenden men också få en stunds avkoppling och ledighet. Jag
går hit, tar en kopp kaffe och pratar lite med andra i liknande
situationer. Då blir vardagen i alla fall lite ljusare.
Vill du veta mer om
Närståendestödet Treklöverns verksamhet?
Måndag–fredag har man ”drop-in-café” kl 11.00 samt på
tisdagar kl 14.00-15.00. Eller ring: 040-641 16 50.
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Varför dansas det så mycket i Lomma?
För andra sommaren i rad arrangerades dansveckor i Lomma kommun.
Om det var succé förra året, så var det dubbel-succé i år.
När arrangemanget var avslutat hade evenemanget haft
drygt 2000 besökare på de olika aktiviteterna.
– Så var också arrangemanget mer än dubbelt så stort i år,
berättar kultursamordnaren Annica Widmark. För en kommun
av vår storlek har vi ovanligt många dansföreningar. Så det är
kanske inte så konstigt att intresset var så stort. Dessutom var
det en stor bredd på innehållet. Det fanns något för de flesta,

barn, ungdomar och vuxna och både individuell dans och olika
typer av sällskapsdans.
Dansen är ett område där vi kan förena många av målsättningarna för kultur- och fritidslivet i kommunen, genom att
skapa kulturella mötesplatser och uppmuntra till aktivitet och
folkhälsa. Dessutom har Dansveckorna lockat en hel del besökare från övriga Skåne, vilket är jätteroligt.

Nytt ljus på
Karstorpsvägen

Nordmannavägen i
Bjärred ska får ny topp

Varje år avsätts pengar till att modernisera
och byta kommunens gatubelysning till
miljövänliga alternativ.

Under oktober kommer Nordmannavägen i
Bjärred att byggas om och få ny toppbeläggning.

Under oktober månad är det dags för Karstorpsvägen i Lomma
att få nya armaturer, som då får LED-lampor som ljuskälla.
– Sammanlagt handlar det om 50-talet stolpar. Själva stolpen
blir kvar men hela armaturen byter vi ut. I de som sitter idag
kan man helt enkelt inte använda de effektiva LED-lamporna,
berättar gatuingenjör Peter Axelsson. LED-tekniken har
utvecklats ordentligt sedan de första lamporna. Det blåa kalla
ljuset har blivit varmare och den långa tändningstiden som
fanns från början har man utvecklat bort.
Belysningsstolparna finns på hela sträckan från Centrumgatan
och ut till Malmövägen. Några avstängningar är inte aktuella
men viss begränsad framkomlighet blir det precis där bilen
står och personalen jobbar.

Arbetet kommer ta lite drygt fyra veckor, men gatan kommer
att vara öppen under hela byggtiden.
– Vi kommer att smalna av gatan något för att göra plats för
cykelbana. De farthinder som finns idag kommer att tas bort.
Även mindre höjdjusteringar kommer att göras och en del
arbete med brunnar.
– I och med att gatan blir smalare så uppleves den mindre
som en genomfartsgata och därmed lättar man på gaspedalen, berättar gatuingenjör Peter Axelsson.
Totalt handlar det om 7300 kvadratmeter gata och 1500 kvadratmeter cykel- och gångbana som ska asfalteras.
– Självklart kommer framkomligheten att begränsas och trafiken ledas om något, men gatan ska vara öppen under arbetet.

Dags att söka till kommunal VUXENUTBILDNING
inför våren 2018. Sista ansökningsdag den 15 november.
Ansökningstiden kan variera mellan utbildningsanordnare.
Läs mer på www.lomma.se/vuxenutbildning eller kontakta studievägledare Elin Björkman
elin.bjorkman@lomma.se – telefon 040-641 13 35 på Lärcentrum, Vinstorpsvägen 6 i Lomma.
Under byggarbetena är vår entré endast från Bredgatan.
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Trafikantveckan: cykeldag, föreläsning och tävling!
Du missade väl inte Europeiska Trafikantveckan som uppmärksammades 16–22 september?
Syftet med trafikantveckan är att uppmuntra till hållbara resor och transporter.
Veckan inleddes på Centrumtorget i
Lomma förra helgen med en Cykeldag och
med roliga aktiviteter för både stora och
små. Barn fick prova på en klurig cykelteknikbana, träffa polisen, rita framtidens
fordon och pimpa sin cykel. En elcykel
fanns för den som ville prova. Den som
enbart ville ta en fika, prata trafik och
hållbart resande fick möjlighet till det.
Under veckan har det bland annat
arrangerats föreläsning på biblioteket
i Lomma på temat “Hållbart resande

idag och i framtiden”. Forskare från K2
(Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik) presenterade aktuell forskning.
Dessutom presenterades nuläge och
framtiden för transporter i kommunen.
När kommer vi att kunna ta tåget till
Malmö och vad händer med kollektivtrafiken i övrigt?
Under veckan hade även elever i årskurs
F–6 möjlighet att tävla i vilken klass
som kunde gå och cykla mest till skolan
under Trafikantveckan. Ett uppskattat in-

slag under veckan var också att cyklister
och bussresenärer tackades med fika på
olika platser i kommunen.
Om fler väljer att gå, cykla och åka kollektivt i större utsträckning blir det stora
vinster – både för individen och samhället! Minskad klimatpåverkan, trevligare
tätortsmiljö och bättre hälsa är några av
dessa fördelar.
Förra året deltog 90 svenska kommuner
i Trafikantveckan, och totalt sett deltog
2 427 kommuner runt om i hela Europa.

Gemensam ”Frivillig Resursgrupp” på gång för Lomma och Staffanstorp

Är du också redo att dra på dig västen när
det oväntade händer?
Ibland händer saker i samhället som ställer större krav på
de offentliga resurserna än
vad de offentliga resurserna
är dimensionerade för.
Då kan man begära hjälp av
Frivilliga Resursgruppen.
Det kan handla om så skiftande saker
som oväder och översvämningar eller
andra stora allvarliga händelser som
utsläpp eller större bränder.
Tänk dig följande: Räddningstjänsten
arbetar för fullt. En del snö har fallit.
Det är ett besvärligt läge och brandmännen får slita hårt med de tunga
vattenslangarna.
Men de har hjälp att vänta. Frivilliga
kommer till undsättning. De hjälper till
att flytta slangar eller fixar värmande
dryck till brandmännen. Allt på uppdrag
av den professionella personalen som
fortfarande har huvudansvaret.
Skulle en av de frivilliga kunna vara du?
Frivilliga Resursgruppen består av
människor från alla samhällsgrupper och
yrken. Det spelar ingen roll om du är
bankman, arbetar i butik eller på industrigolvet. Har du en passion för att vårt
samhälle ska fungera även vid en kris kan

du vara med i FRG. Förutom bränder kan
det handla om översvämningar, föroreningar i dricksvattnet på orten, långvariga
elavbrott eller att något annat krisläge
inträffar. Det kan handla om att hjälpa till
med information, evakuering, administration och andra praktiska arbetsuppgifter på uppdrag av den professionella
organisationen. Även medmänskligt stöd

till drabbade är en viktig arbetsuppgift för
FRG. För närvarande utreds formerna för
hur det framtida samarbetet inom Frivilliga Resursgruppen ska se ut.
Du som ställer upp i Frivilliga Resursgruppen och för samhället får självklart en
grundlig utbildning och får lära dig allt från
hur du möter människor i kris till första
hjälpen och hjärt-lungräddning.

Vill du veta mer, kontakta Lollo Gren, FRG-ansvarig i Staffanstorp
lollo_gren@yahoo.se
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Många mil rör binder samman kommunen
Det finns saker i vardagen som vi mer eller mindre tar för givet att de bara ska fungera, som
rent vatten i kranen och ett väl fungerande avlopp. Men vätska kan inte rinna hur långa sträckor som helst. På vägen behövs pumpar. Däremellan finns rör, många mil rör. Dessa är det
”killarna på Koppargatan”, som har skötselansvaret för. Verksamheten är en del av samhällsbyggnadsförvaltningens tekniska avdelning.
Hur många mil rör är det som ni underhåller? Frågan går till Jimmy Olsson,
arbetsledare för teamet.
– Ja, den som visste det. Det finns ingen
som haft anledning att räkna ut det. För
oss är det viktigaste att vi vet var ledningarna ligger. Även om det på sitt sätt
är lite synd. Det visar ju på hur komplext
en så enkel sak som att forsla avlopps-,
dag- och dricksvatten är.
Förutom Jimmy jobbar fältteknikern
Fredrik Pataki också här. Han är avdelningens problemlösare. Det är han
som bland annat hälsar på när någon
fått problem med vatten och avlopp till
huset, dock inte inne i huset!
Ola Mattsson och Vasyl Movchan är
båda anläggare. Just för tillfället jobbar
de med att ge en ledning ny dragning
vid järnvägskorsningen över länsväg
913/Fjelievägen.
Hur ser de dagliga rutinerna ut?
Även om man kan förledas att tro att så
fort ett rör ligger i marken så fungerar
det för evigt, är det tyvärr inte så. Det
finns mycket som behöver underhållas.
Jimmy ger några exempel:
– Löv och kvistar kan fastna vid till- och
avrinningen från våra vattenmagasin.
Mer eller mindre alla vattensamlingar
i kommunen är sammanbundna för att

man ska kunna balansera de vattenmassor som kommer vid mycket regn. Längs
Malmövägen i Lomma finns en dränering som kan styra bort vatten från Lommas dagvattensystem vid större regn,
berättar Jimmy. Marken är ett levande

material och rör som ligger i backen
kan spricka. Då får vi lokalisera och laga
läckan. Vi byter vattenmätare som slutat
fungera. Man kan sammanfatta vårt
jobb med att det är mycket varierande.
Ingen dag är den andra lik!

Det finns mycket utrustning i lokalerna på Koppargatan. Till vänster Jimmy Olsson framför en brunn modell större. Överst till höger: En länspump så effektiv
att den tömmer ett badkar på någon sekund och där under kärl för färskvatten
vid störningar av vattenleveranserna.

En hygglig badsäsong om man bortser från vädret!
Det blev kanske inte århundradets
bästa badsommar, konstaterar parkchef
Lennart Persson, som räknat till drygt 20
fina baddagar i år. Vädret har inte varit
det bästa. Detta har självklart betytt
mindre belastning på våra stränder och
lättare städning av våra badplatser.
– Den mesta nedskräpningen har vi i år
tyvärr haft efter kvällarnas strandpartyn,
berättar Lennart Persson. Badgästerna
har blivit riktigt bra på att hålla snyggt
under dagarna. Det ska alla ha beröm för.
När det gäller vattenkvaliteten så har
proverna visat på ”tjänligt med anmärk-

ning” två gånger denna sommar. Det var
vid Lomma Norra och vid Hamnhusen.
– Det är den bästa säsongen på länge,
säger Lennart Persson. Däremot har
tång som driver mot kusten varit ett
problem. Vi kan ha storstädat stranden
under tidiga morgonen. Någon timme
efter att vi lämnat, driver ett större område med tång in. Det fungerar inte att
vi kommer ner till stranden med stora
lastmaskiner, mitt bland badgästerna.
– Den tången får ligga kvar till dagen
efter, konstaterar Lennart Persson och
fortsätter:

– Dessutom är det svårt att förstå att
vi inte kan få bort tång som ligger en
bit ut i vattnet. Våt tång är blytung och
hal och nästan omöjlig att få grepp om
ute i vattnet. Skulle vi få in den på land,
så måste vi hitta plats att torka den på
innan den kan forslas bort.
Till sist nämner Lennart Persson de två
flottar som ankrades upp en bit ut i vattnet, en i Bjärred och en i Lomma.
– Dessa blev väldigt uppskattade. Vi
provade två olika konstruktioner. Det
visade sig att den som användes i Lomma höll bättre för alla påfrestningar.
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KULTUR OCH EVENEMANG
UTSTÄLLNINGAR

Lomma Folkets hus
Lö 18 nov kl. 14.00
Ludde och hans lillasyster
Om att vara syskon, att komma överens
och om glädjen att få leka tillsammans.
Ludde och lillasyster är figurer i Ulf Löfgrens barnböcker. För 2–5 år.
Biljetter à 50 kr på biblioteken.
Arr: Lomma Folketshusförening

Skånska Lantbruksmuseet
1 apr–30 okt
Öppet ons och sön kl. 13.00–16.00
Fri entré.
Lomma bibliotek
26 sept–26 okt
Roger Svensson stengodskeramik

Vad händer på Höstlovet?
Kolla på: Lomma.se/höstlov

30 sept–26 okt
Fotoklubben Objektivet
Vernissage 30/9 kl. 13–15.
Bjärreds bibliotek
3 okt–10 nov
Per Siwmark - fotokonst
Kraften, Lomma
7–22 okt
Gruppen Transformation
Arr: Lomma Konstförening
Lomma bibliotek
16 okt–5 nov
Kinesisk medicintradion och
tankarna bakom den
28 okt–23 nov
Medlemsutställning
Lomma konstförening
Bjärreds bibliotek
14 nov–8 dec
Hembygdsföreningen Glimtar ur Bjärreds historia
BARN & FAMILJ
Lomma Dansrotunda
Lö 30 sep kl. 14.00
Kom hit! med Cirkus Saga
Fyra tokiga karaktärer flyttar ihop. Kommer de bli vänner trots knasiga missförstånd? För 5–11 år
Biljetter à 50 kr på biblioteken.
Arr: Lomma Folketshusförening
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

Hörsalen, Biblioteket Bjärred
Lö 7 okt kl. 15.00
Krokodilkonsert:
Alfabetsmysteriet
Nyskriven föreställning. Bygger på musiken ur 5 myror är fler än 4 elefanter.
Biljetter à 50 kr på biblioteken.
Arr: Lomma Folketshusförening
Sö 8 okt kl. 11.00
Vi firar Mulle 60 år
Kom och hjälp oss fira. För alla åldrar.
Arr: Friluftsfrämjandet Bjerred–Lomma
Lomma Dansrotunda
Lö 21 okt kl. 14.00
Det stora Äventyret
med Eva Funck & Hönapöna
Publiken får hjälpa Eva att hitta
Hönapöna och rädda Honungslandet.
För 4–8 år
Biljetter à 50 kr på biblioteken.
Arr: Lomma Folketshusförening
Lomma bibliotek
Sö 29 okt kl. 15.00
Bjärreds bibliotek
Sö 26 nov kl. 16.00
Hej trottoar!
Teater med Sagofen Isadora
För 1–3 år. Begränsat antal platser.
Biljetter hämtas på biblioteket två
veckor innan föreställningen.
Lomma Folkets hus
Sö 5 nov kl 15.00
Krokodilkonsert: Hattfnatt
En ordlös musikföreställning med stort
hjärta, humor och igenkänning för de
allra yngsta. För 1–3 år
Biljetter à 50 kr på biblioteken.
Arr: Lomma Folketshusförening

MUSIK
Bergakyrkan, Bjärred
Sö 15 okt kl 11.00
Gospelmässa
Berga Gospel och Mattias Nilsson, piano
Lomma Dansrotunda
Lö 21 okt kl 19.00
Second Line Jazzband
Arr: Lomma–Bjärred Riksteaterförening
Sö 29 okt kl. 15.00
Lil Malmkvist och LommaBjärreds Dragspelsklubb
Inträde: 100 kr.
Biljetter på biblioteket från 1 okt, eller
på Dansrotundan från kl 14.00.
Bergakyrkan, Bjärred
Sö 19 nov kl 11.00
Mässa med musik
Alexandra Albertsson Lindblad, tvärflöjt
och Isa Malm, orgel och piano.
Sö 26 nov kl 11.00
Gospelmässa
Berga gospel, Mattias Nilsson piano,
Mats Ingvarsson bas, Patrik Trankell
trummor.
TEATER
Malmö Opera
Fr 13 okt kl 19.00
Teaterresa till Spelman på taket
på Malmö Opera
Biljettpris 525 kronor. Teaterföreningen
bjuder på bussresan. Telefonbeställning,
070-3475460. Buss, avgång Bjärred
centrum kl 17.30, Lomma Folkets Hus kl
18.00. Begränsat antal platser.
Arr: Lomma–Bjärred Riksteaterförening

Lomma Aktuellt Nr. 4. 2017.

11

MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR!
Lomma Folkets Hus
Fr 24 nov kl 19.00
Zebrafinken
En föreställning om när självkänslan
tvingas att leva i trånga utrymmen.
Arr: Lomma–Bjärred Riksteaterförening

BIBLIOGRAFEN
Lomma bibliotek
14 okt kl 19.00
Live på bio: Trollflöjten
Livesändning från Metropolitan.
Biljetter à 250 kr säljs på biblioteken.
Arr: Lomma Folketshusförening
To 9 nov kl 19.
Film: Aquarius
Brasiliansk spelfilm från 2016 som visas i
samarbete med Latinamerika i fokus.
Fri entré, biljetter hämtas på biblioteken
fr o m 26 okt.
18 nov kl 19.00
Live på bio: Mordängeln
Livesändning från Metropolitan.
Biljetter à 250 kr säljs på biblioteken.
Arr: Lomma Folketshusförening
ÖVRIGT
Bjärreds bibliotek
Ti 26 sep kl 19.00
Kostens betydelse för hälsan vad ska man egentligen äta?
Föredrag med Louise Brunkwall,
näringsfysiolog/nutritionist.

Lomma bibliotek
On 27 sep kl. 18.00
Bakom slöjan
Om kvinnoliv i mellanöstern och Nordafrika. Föredrag med Birgitta Knutsson.
Fri entré, biljetter på biblioteken.

Lomma bibliotek
Torsdag 2 nov kl. 19.00
Författarbesök: Maja Hagerman
Med boken om Herman Lundborg, chef
för Statens institut för rasbiologi 1922–35.
Entré 50 kr, biljetter säljs på biblioteken.

Bjärreds bibliotek
On 4 okt kl 19.00
Möt Håkan Persson - kommunpolis i Bjärred och Lomma
Ti 10 okt kl 16–18
Ti 7 nov kl 16–18
Behöver du juridisk information?
Juristjouren består av studenter på
Juristprogrammet vid Lunds universitet.
Obligatorisk tidsbokning (30 min/pers)
till bjerred.bibliotek@lomma.se
tel 040–6411793

Slättängshallen
to 2 nov kl. 11.00–15.00
Öppen idrottshall
Alla är välkomna oavsett ålder.
Arr: Kultur & fritid

Lomma bibliotek
To 12 okt kl 16.00
To 9 nov kl 16.00
Behöver du juridisk information?
Obligatorisk tidsbokning (30 min/pers)
till Lomma.bibliotek@lomma.se
tel 040–6411373
Lomma bibliotek
On 18 okt kl 18.00
Boktipskväll med Eva Lassen
To 19 okt kl 19.00
Författarbesök: Tove Folkesson
Entré 50 kr, förköp på biblioteken.

Lomma bibliotek
On 8 nov kl. 18.00
En historisk tillbakablick
på Lomma
Föredrag med Karin Lyberg. Fri entré.
Biljetter på biblioteken fr.o.m. 25 okt.
Bjärreds bibliotek
Lö 11 nov kl. 14.00
Författarbesök: Set Mattsson
Aktuell med boken: Så länge min bror
andas, en historisk thriller om danska
judars flykt till Sverige 1943.
Entré 50 kr, biljetter säljs på biblioteken.
Biblioteken i Lomma och Bjärred
Må 13 nov kl. 19.00
Kura skymning
Vi tänder levande ljus och läser högt,
samma text på alla bibliotek i Norden.
Fri entré.

Borgebyhallen
Lö 21 okt kl. 9.00–13.00
Öppen idrottshall
Alla är välkomna oavsett ålder.
Arr: Kultur & fritid

Bjärreds bibliotek
On 15 nov kl. 19.00
Mindfulness och medkänsla med sig själv och andra
Föredrag med Ola Schenström. Fri entré.
Biljetter på biblioteken fr.o.m. 1 nov.

Lomma bibliotek
On 25 okt kl 18.00
Kinesisk medicin med
inriktning mot qigong
Margaretha Rosenquist. Fri entré.
Biljetter på biblioteken fr o m 11 okt.

Lomma bibliotek
To 16 nov kl. 19.00
Upplev bilden
Lennart Hansson föreläser. Entré 50 kr,
Biljetter på biblioteken fr.o.m. 16 okt.
Gratis för konstföreningens medlemmar.

Bjärreds bibliotek
Lö 28 okt kl 14.00
Författarbesök: Brutus Östling
Entré 50 kr, förköp på biblioteken.
On 1 nov kl. 19.00
Entreprenören som emigrerade
Föredrag med Peter Elmberg, om
utmaningar och glädjeämnen. Fri entré.
Biljetter på biblioteken fr.o.m. 18/10.

Bjärreds bibliotek
Ti 21 nov kl. 19.00
Boktips inför julen
Eva Lassen presenterar läsvärda böcker.
Fri entré. Kulturskolan inleder!
Biljetter på biblioteken fr.o.m. 30/10.
Bjersunds Tegelbruksmuseum
Sö 26 nov kl 12.00–16.00
Julstuga
Bjärreds populära julstuga är här igen!
Arr: Hembygdsför. i Lomma kommun
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Jo då, Pilängsbadet är öppet som vanligt!
Det har skrivits mycket om Pilängsbadet i
Lomma under en tid. Men vad är det som
händer och hur ser planerna ut?
Vi ställde frågan till kultur- och fritidschefen
Michael Tsiparis.
– När det gäller själva badet är det öppet som vanligt igen
efter sedvanlig sommarstängning, med en skillnad – att det
nu är Lomma kommun som har ansvaret för verksamheten. Så
kommer det, enligt ett politisk beslut, att vara till och med den
31 maj nästa år. För våra gäster är det ingen förändring. Kommunen har tagit över personalen så det är fortfarande samma
bekanta ansikten som vi möter, berättar Michael Tsiparis.
– Jo, en liten förändring finns faktiskt och det är att vi öppnar
anläggningen en timme senare på fredagarna.

– Det som däremot hänt är att vi tvingats stänga det stora gymmet. Anledningen är att en kommun inte kan bedriva verksamhet när det finns liknande verksamheter ute i samhället.
Det handlar om konkurrensregler. Men gymmet finns kvar
och det kommer föreningarna i kommunen att få tillgång till.
Easyline-gymmet är däremot öppet för grupper.
Hur ser framtidsplanerna ut?
– Kommunstyrelsen har gett kommunledningen i uppdrag att
utreda vilka möjligheter som finns. Utgångspunkten är att försöka hitta en extern partner som vill köpa hela anläggningen,
och som är beredd att investera och utveckla verksamheten.
Fram till nästa sommar tar vi hand om badet.
– Vi kommer göra allt vi kan för att göra ett så bra jobb som
möjligt inom de ramar som vi har.

Det blev ett härligt
90-årskalas
Lågstadiet firade 50 år och högstadiet firade 40 år. Tillsammans blev det ett härligt kalas när Bjärehovskolan firade 90 år.
Det bjöds på musik. Runt om på basketplanen, där festen
främst hölls, fanns sex korvkiosker. Och det behövdes, när 700
hungriga magar skulle mättas på skolan.
Festen pågick under några lunchtimmar och under evenemanget passade man på att även avtacka idrottsläraren Hasse
Fredriksson, som på festdagen gjorde sin sista arbetsdag. Han
anställdes på skolan samma år som högstadiet blev klart.

Föreningsservice och tryckeritjänster
Från 1 november kommer Lomma kommun
inte längre ha möjlighet att hjälpa föreningslivet med grafisk utformning och tryck till
självkostnadspris. Kommunens egna tryckeri
läggs ner.
Lomma kommun har under många år kunnat erbjuda denna
service till föreningar som är verksamma i Lomma kommun,
eftersom det funnits personal och tryckutrustning m.m.
Under de senaste åren har utvecklingen gått mot en ökad
digitalisering och ett minskande behov av tryckeri och kopiering. Till exempel har alla handlingar och utskick inför full-
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mäktige- och nämndssammanträden m.m. övergått till digital
teknik. Minskande volymer och behov, kombinerat med ett
krav på effektivisering av olika funktioner, gör att kommunen
nu kommer att lägga ner sitt eget tryckeri.
Från och med den 1 november 2017 kommer tryckeritjänsten
att handlas upp, och kommunens fortsatta behov i fortsättningen att utföras av en extern utförare.
Detta innebär tyvärr att Lomma kommun inte längre kan
utföra denna föreningsservice. Efter den 1 november får föreningslivet istället vända sig till privata utförare för hjälp med
produktion av trycksaker.
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