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”Förskolan är mycket 
mer professionell idag”

Trygghetsvärdar som första insatsperson
Snart får kommunens 
trygghetsvärdar köra med 
blåljus när de åker på larm.

Kommunens trygghetsvärdar har som 
uppdrag att vara en resurs i kommunens 
trygghets- och skadeförebyggande arbete. 
Det betyder att de arbetar kvällar och nät-
ter för att förebygga brottslig verksamhet, 
men kan även påbörja en insats eller slå 
larm när de ser något som inte står rätt till. 

När Räddningstjänsten får ett larm, skickas 
samma larm även till trygghetsvärdarna. 
Detta möjliggör ytterligare resurser under 
kvällen och natten och trygghetsvärdarna 
kan göra en första insats tidigt, för att till 
exempel hjälpa en skadedrabbad eller 
spärra av vägar. För att förtydliga detta  
uppdrag har bilarna nu fått ett nytt ut-
seende och kommer att kunna använda sig 
av blåljus vid utryckning.

Trygghetsvärdarna är utbildade för att 
hantera brand, trafikolyckor, första hjälpen 
och andra olyckor och kan snabbt vara på 

plats när något händer. Däremot har 
trygghetsvärdarna inga polisbefogenheter 
och är heller inga väktare. 

Sedan 2006 har det funnits Trygghets-
värdar i någon form i Lomma kommun. 
I nuläget är det sex stycken anställda  
trygghetsvärdar i kommunen.

Var rädda om varandra – 
visa hänsyn när du eldar!
Så här års är det många som vill trivselelda. 
Tänk bara på att du har ansvar för att den rök 
som bildas inte orsakar besvär för andra.

Speciellt känsliga för rök är barn och äldre, samt astmatiker och 
andra människor som lider av luftsrörs- eller andningsbesvär. Här 
kommer några tips som kan vara bra att tänka på:
• Veden ska vara torr, ren och lagrad i minst ett år, kluven och 

anpassad till eldstaden. Elda inte med okluven ved.
• Undvik att elda om vindriktningen är sådan att röken kom-

mer att utsätta någon för olägenheter.
• Se till att snabbt får ordentlig fyr och hög temperatur.
• Se till att lufttillförseln är god och ha en ordentlig glödbädd. 

Otillräcklig lufttillförsel ger dålig förbränning.
• Sota ofta. Hur ofta beror på hur anläggningen används. Fråga 

skorstensfejarmästaren vad som gäller för er anläggning.
• Eldning med ved bör inte ske annat än i mycket begränsad 

utsträckning, så kallad trivseleldning, i tätbebyggda områden.  

Med önskan om en varm och mysig jul! Mer information om 
eldning hittar du på lomma.se, under Kaminer och eldstäder.
  

Hur är det att jobba i 
förskolan? Camilla Hilding, 
Pernilla Sandell och Helen 
Fors på Domedejlas förskola 
i Borgeby har sett stora 
förändringar både när det 
gäller arbetsuppgifter och 
synen på förskolan de senaste 
decennierna. 

– Debatten i samhället har ändrats när det 
gäller förskolan. Man ser på förskolan mer 
som en professionell yrkesutövning. Tidi-
gare kändes det lite som att förskolan var 
en plats där barnen var medan föräldrarna 
jobbade. Och det är det fortfarande, men 
vi bedriver också en pedagogisk verksam-
het där vi jobbar efter mål som ska uppnås 
och en läroplan. Förskolan är mycket mer 
professionell idag, säger förskolläraren 
Helen Fors.

Hon har jobbat i förskolan i 40 år. Hennes 
kollegor Pernilla Sandell, förskollärare, och 
Camilla Hilding, barnskötare, har 13 res-
pektive 15 års erfarenhet. Parallellt med 
att nationella riktlinjer har höjt förskolans 
status ser de också en skillnad i Lomma 
kommuns organisation. Sedan 2017 finns 
det en särskild verksamhetschef för enbart 

förskolorna och det bedrivs ett systema-
tiskt kvalitetsarbete på ett tydligare sätt. 
Bland annat arrangeras det regelbundet 
Lärseminarium där tjänstemän, rektorer 
och pedagoger möts för att följa upp arbe-
tet och att lyfta lärdomar.

Styrkor i lagarbetet
Lagarbetet i personalen på varje avdelning 
är viktigt både för kvaliteten i verksam-
heten och trivseln på arbetsplatsen. Ofta 
jobbar två förskollärare och en barnskö-
tare ihop på en avdelning. Kollegorna på 
Domedejlas förskola ser många styrkor och 
fördelar med det upplägget.
– En stor fördel är att du inte behöver 
kunna allt själv, eftersom vi tar hjälp av 
varandra, säger Camilla Hilding.
– Eftersom vi är tre i ett arbetslag så har 
barnen också tre olika möjligheter att 
vända sig till, säger Pernilla Sandell. 

En av de största utmaningarna inom 
dagens förskola är att få tiden att räcka till. 
Varje barn ska få utmaningar som passar 
deras ålder, erfarenhet och kunskap – sam-
tidigt som de ska få en god omvårdnad.
– Det som fungerar bra i vårt arbetslag 
är att vi känner att varje barn får tid med 
någon av oss pedagoger varje dag, säger 
Pernilla Sandell.

Bästa med jobbet
Hon och kollegorna lyfter fram flera aspek-
ter när de får frågan ”vad är det bästa med 
ditt jobb”?
– Det bästa är relationen man har till bar-
nen. Även om det här är mitt arbete så är 
de viktiga människor i mitt liv och framför 
allt så har vi roligt tillsammans både barn 
och personal, säger Camilla Hilding.
– Förskolan är det första steget i varje 
barns utbildning. Vi träffar barnen tidigt 
och kan ha en stor påverkan på barnen. 
Det är väldigt inspirerande att vara med 
från början i lärandeprocessen, säger 
Helen Fors.
– Det är en förmån att uppleva hur barnen 
lyckas med sina individuellt anpassade 
utmaningar och se glädjen de känner när 
de lyckas, säger Pernilla Sandell.

Detta är en förkortad version av  
intervjun. Är du nyfiken på mer 
finns hela intervjun på lomma.se

Camilla Hilding, Pernilla Sandell och Helen Fors på Domedejla förskola i Borgeby ser en positiv utveckling av 
verksamheten i förskolan.

Camilla Hilding jobbar som 
barnskötare.

Grattis  
Pilängskolan!

Beredskap för 
snö och halka 

Nu är de nya bussramperna vid E6:an 
klara. Det innebär att busslinje 132 
får en ny körväg via Vinstorpsvägen 
från och med den 15 december. 
Nya hållplatser blir Lomma station, 
Poppelgatan och Hans Hanssons väg. 
Linje 132 kommer därmed inte längre 
stanna vid hållplats Lomma bussta-
tion, Storgatan, Pilgatan och Kars-
torpstorpsgatan, samt Mellangård, 
Södergård, Kirsebergsskolan och 
Östervärn.  

De nya bussramperna vid E6:an 
ska förbättra framkomligheten för 
busslinje 132 som går mellan Malmö 
Södervärn och Löddeköpinge. 

Kom ihåg att Skånetrafikens 
JoJo-kort upphör att gälla den 
14 december.

Påfart till 
motorväg för 
busslinje klar

Vinterperioden är här 
– vilket ansvar har jag 
som fastighetsägare för 
snöröjning?

För gatu- och parkenheten på Lomma 
kommun börjar vintern i mitten av 
november och sträcker sig till mitten 
av mars. Under den perioden finns en 
beredskapsgrupp aktiv, som dygnet 
runt övervakar väder och vägar för 
att genast kunna ta beslut om att 
sätta in åtgärder för halkbekämpning 
och snöröjning. 

Du som fastighetsägare ansvarar för 
att hålla trottoar som ansluter till din 
fastighetsgräns is- och snöfri. Tänk 
också på att din soptunna ska vara 
snöfri och lättillgänglig vid hämtnings-
tillfället, så att avfallshanteringen kan 
fungera även vid vinterväder.  

Läs mer på lomma.se/vinter

Inom vård och omsorg i Lomma 
kommun testar vi under hösten olika 
digitala verktyg och innovationer. 
Välkommen på dialog om detta på 
Jonasgården den 5 december!

Vi försöker frigöra tid till mer värdeskapande arbete och 
det är en del i vår strävan att hela tiden förbättra kvalite-
ten för våra medborgare. Nu finns det därför möjlighet 
att få nattlig tillsyn via kamera istället för besök och att 
testa läkemedelsrobot och ätrobot. Torsdagen den 5 
december kl. 14-15.30 kan du få reda på mer om detta i 
Vinterträdgården på Jonasgården i Bjärred.

I detta arbete är det viktigt att ha en dialog med er, våra 
medborgare, för att fånga upp era funderingar angående 
dessa digitala verktyg och innovationer. 

Anmäl dig till dialogen på mejl till vår projektledare: 
anette.sandstrom@lomma.se

Dialog om digitala  
innovationer i vården 

Trygghetsvärdarna kan även agera som första insatsperson (FiP).

Niondeklassarna på 
Pilängskolan i Lomma 
kom på andra och 
fjärde plats i tävlingen 
Spänningssökarna. 

Spänningssökarna är Kraftringens 
tävling för niondeklassare i Lund, 
Eslöv, Hörby och Lomma, där 
eleverna tävlar om att komma på 
lösningar på framtidens energiut-
maningar. Årets tema var  
”Den uppkopplade staden – hur 
kan vi styra våra städer så energi-
effektivt som möjligt?”.  
 
Söndagen den 25 november av-
gjordes finalen och BMSL 9B från 
Lund vann med bidraget ”Water U  
waiting 4”. På andra plats kom 
Pilängsskolan 9F med ”Smart  
Electric Program”. 9B på Piläng-
skolan uppmärksammades  
också med en delad fjärde plats. 

Se alla spännande bidrag på 
spanningssokarna.se

Festival för 
barnlitteratur 
till Lomma
19-24 april är det dags 
för nästa Litteralund, 
landets största 
festival för barn- och 
ungdomslitteratur. Nytt 
blir att Lomma kommun 
är med på ett hörn.

Veckan före kommer det att ord-
nas författarbesök både i Lomma 
och Bjärred. Vilka författare som 
kommer är inte klart, men datumet 
18 april är spikat för två av förfat-
tarbesöken.

Projektet görs i samarbete med 
Lunds kommun och Kävlinge kom-
mun, tack vare ett kommunsam-
verkande bidrag från Region Skåne 
på 300 000 kronor.

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

Kontaktuppgifter
Bil Söder Trygghetsvärdar
0733-41 10 18

Bil Norr Trygghetsvärdar
0733-41 10 17
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