Aktuellt från Lomma kommun
Vecka 18, 2020

Följ oss gärna på lomma.se
Facebook, Instagram och MyNewsDesk!
Tänk på att visa
hänsyn i naturen

CORONAPANDEMIN

Tillhör du en riskgrupp
och behöver hjälp
med enklare ärenden?

Boka elcykel
på egen hand
Nu kan du boka en av
Lommas kommuns
elcyklar på egen hand
med hjälp av vår nya
e-tjänst.
Att cykla med elcykel har många
fördelar – du får frisk luft, lätt motion
och släpper samtidigt inte ut några
avgaser. Cyklarna är gratis att låna
under en veckas tid och tänkt som
ett prova-på-lån för att se om elcykel
är något du själv vill köpa.
Du bokar själv via vår nya e-tjänst där
du kan se när cyklarna är lediga:

eservice.lomma.se/
BokaCykel

Byggstart vid
Kustdammarna
Nu är arbetena med att bygga ett nytt
förbättrat erosionsskydd längs med
Tre- och Fyrkantsdammarna i Lomma
igång.

Behöver du hjälp med att handla eller
hämta mat? Eller kanske lämna tillbaka
böcker på biblioteket? Lomma kommun
samordnar hjälpinsatser till dig över 70
eller om du tillhör en riskgrupp för att bli
smittad av coronaviruset.
På grund av situationen med coronavirus/covid-19 råder
Folkhälsomyndigheten alla över 70 år att begränsa kontakter
med andra människor, för att minska risken att bli utsatt för
smitta. Även personer i riskgrupperna bör vara försiktiga
med att vistas ute i samhället.

Tyck till om framtiden!
Var med och påverka Lomma
kommuns framtid! Nu är den
nya översiktsplanen utställd
för samråd. Den 11 maj ordnas
ett digitalt samråd.
Lomma kommun har tagit fram förslag till
ny översiktsplan. Översiktsplanen är en

långsiktig vision om hur mark och vatten
ska användas och hur bebyggelsen ska
utvecklas. Mellan den 16 april-16 juni är
översiktsplan 2020 utställd för samråd och
du kan tycka till om förslaget.
Med anledning av situationen med covid19 håller Lomma kommun ett digitalt
samrådsmöte den 11 maj kl 18.30.

Erosionsskyddet byggs för att skydda
kustdammarna och det fågelliv som
finns där mot havets påfrestningar,
men också för att säkerställa området
och dess rekreationsmöjligheter för
framtiden.

Klimatsmart
rådgivning

Byggnationen innebär att promenadstråket vid kustdammarna är avstängt
för gång- och cykeltrafikanter fram
till årsskiftet 2020/2021. Gångoch cykeltrafik hänvisas till Södra
västkustvägen. För att skapa säkra
passager över Södra västkustvägen
påbörjas omledningen i höjd med
Golfvägen i norr till och med strax
söder om badparkeringen i syd.

Kanske är det dags att byta din värmepanna? Eller varför inte satsa på solceller?

Läs mer på lomma.se/
kustdammarna

Fler nyheter finns på lomma.se
och Facebook. Följ oss även på
Instagram och MyNewsDesk.

Sedan i höstas samarbetar Lomma tillsammans med
kommunerna i Lund, Svedala och Staffanstorp kring gratis
och oberoende energi- och klimatrådgivning. Vi finns även
här för dig som driver ett företag och vill sänka dina energikostnader. Vi säljer inget – men vi är generösa med goda råd!
Kontaktuppgifter till rådgivarna:
E-post: energirad@lund.se
Telefon: 046-359 50 00 (medborgarcenter)

Mer information finns på:

lomma.se/energitips

Lomma kommun, 234 81 Lomma
040-641 10 00 info@lomma.se

•

• lomma.se

Där har du chansen att framföra
dina åsikter och göra din röst hörd.
Mer information om det digitala samrådet
kommer publiceras på:
lomma.se/översiktsplan2020
Här hittar du bland annat interaktiva kartor
och synpunktsformulär.

Lomma kommun har fått in många frågor från invånare
som vill hjälpa till och stötta utsatta riskgrupper.

Information om
covid-19

På lomma.se/corona har vi samlat
viktig information om spridningen av
coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Kom ihåg: Håll avstånd, tvätta händerna, hosta i
armvecket och stanna hemma om du är sjuk eller har
symptom, tills du varit symptomfri i två dygn!

Har du sett vår nya bibliotekscykel? Den kommer under den
närmsta tiden att rulla omkring en del i kommunen. Ser du
oss komma cyklande? Ropa så stannar vi – kanske har vi något
läsvärt med oss! På bibliotekets Facebooksida kan du få information om var och när bibliotekscykeln dyker upp nästa gång.
Fotnot: Biblioteken i Lomma och Bjärred håller fortfarande
öppet, men har begränsade öppettider på grund av personalsituationen under coronapandemin.

Om du är intresserad av hjälp, anmäl ditt intresse via länken
nedan, så kopplar vi samman dig med en person som vill
hjälpa till. Du som vill hjälpa till anmäler intresse via samma
länk..

Läs mer om volontärtjänsten
och anmäl intresse på:
lomma.se/volontar

Det är härligt med hund, men tänk på
att både djur och människor kan bli
rädda vid oväntade besök.

Just nu söker sig många ut
i naturen. Det är positivt och
ökar vårt välbefinnande samt
bidrar till förbättrad fysisk och
psykisk hälsa. För att alla ska
kunna njuta av naturen finns
det dock vissa saker som är
bra att tänka på.
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Lomma kommun följer händelseutvecklingen kring
coronaviruset och de direktiv som svenska myndigheter rekommenderar. Ändrade förutsättningar och nya
besked kan innebära ändrade beslut.

Håll utkik efter vår
nya bibliotekscykel!

Behöver du hjälp?
För att underlätta detta, samordnar och organiserar kommunen ett samarbete med frivilliga där de som vill kan engagera
sig och hjälpa dig som behöver hålla dig hemma. Det kan
handla om att handla mat, hämta medicin, lämna låneböcker,
gå ut med hunden eller bara finnas tillgänglig för ett samtal.

För att undvika att belasta 1177, ring det nationella
informationsnumret 113 13, eller besök 1177.se om du
har frågor om covid-19.

Aktuell information hittar du på:
• Folkhalsomyndigheten.se
• Krisinformation.se
• 1177.se

On our website lomma.se/languages,
you can find information about covid-19
and links to other websites
in English, Arabic and Dari.

våld eller hedersförtryck
I kristider ökar risken för att bli utsatt för våld
eller förtryck i nära relationer.
Om du är orolig för dig själv och/eller dina barn kan du ringa
040-641 10 00 och berätta att du behöver tala med en
socionom och att du är utsatt för hot/våld/kränkning.
Du kan också besöka kommunhuset och berätta att du vill lämna
information om din situation och behöver hjälp, alternativt
kontakta Lomma kommuns behandlingsteam via:
behandlingsteamet@lomma.se. Behandlingsteamet erbjuder
möjlighet till tre råd- och stödsamtal utan formell ansökan.
Befinner du dig i omedelbar fara ska du ringa 112 (SOS Alarm).

För råd och stöd kan du:

Under våren är det många djur som får
ungar. Tänk därför på att hundar måste
hållas under extra stor uppsikt under
perioden 1 mars till 20 augusti, vilket i
de allra flesta fall innebär att hunden ska
hållas i koppel. I naturreservat ska hundar
alltid vara kopplade, året om.
För badsugna hundar är det okej att bada
utmed Öresundskusten, men inte vid
naturreservat eller badplatser med tillhörande bryggor 1 maj till 31 augusti.
Samtidigt befinner vi oss i en speciell
situation som kräver särskild hänsyn mot
andra människor. Visa därför en extra
omtanke både mot andra besökare, vilda
djur och vår natur.

• ringa Kvinnofridslinjen på 020-50 50 50.
• kontakta Kriscentrum Mellersta Skåne på 046-359 50 71
eller kriscentrum@lund.se.
• Är du hbtq-person och utsätts för kränkningar eller våld
av din partner, familj eller släkt kan du kontakta RFSL
Rådgivning Skåne på 040-611 99 50 eller samtal@rfsl.se.

Tre tips till dig som vill njuta av
naturen på ett hänsynsfullt sätt:
•

Välj utflykter i naturen nära där du
bor. Utforska nya områden där inte
så många andra är.

Du kan få mer information via dessa länkar:
• 1177.se – att bli utsatt för våld i nära relationer.
• Polisen.se – brott i nära relation.
• Välj att sluta – 020-555 666. Här ges råd både till den som vill
förändra sitt beteende och till den som är utsatt för våld.

•

Fika och rasta på platser med gott
om utrymme och håll avstånd till
andra besökare. Kom ihåg att ta med
dig ditt skräp hem.

•

Tänk på brandrisken. Elda endast på
iordninggjorda eldplatser.

