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– Nästan allt har rullat på enligt planer-
na, säger projektledaren Peter Axelsson.
– När vi började att gräva i marken för 
att flytta alla ledningar, kunde vi snabbt 
konstatera att ledningsritningarna bara 
till viss del stämde med verkligheten. 
Det fanns en del extra ledningar och 
rör som vi inte kände till. Det är absolut 
inget ovanligt i äldre områden. Men nu 
är alla ledningar flyttade och ligger som 
ett U runt byggarbetsplatsen. Dessutom 

Planskilda korsningen på Vinstorpsvägen

Vad händer nu?
Förarbetet med den planskilda korsningen under järnvägsspåren vid Vinstorpsvägen kom 
igång enligt planerna. Efter hand kommer vi nu kunna se den nya betongkonstruktionen växa 
fram på platsen och precis efter påsk ska konstruktionen knuffas på plats.

fanns det en mindre mängd schaktmas-
sor som vi kunde konstatera innehöll 
föroreningar. Dessa tog vi hand om på 
föreskrivet sätt. 
Det som pågår nu är gjutningsarbete av 
den platta som hela konstruktionen ska 
vila på. Sedan ska det byggas formar och 
armeras för vingar och väggar till kon-
struktionen och gjutas. Sista momentet 
blir själva valvet till bron.
Under vecka 16, veckan efter påsk, är 

det dags att knuffa hela konstruktionen 
på plats.
– Allt förberedande arbete måste då 
vara klart. För att kunna få konstruktio-
nen på plats måste man bryta all tågtra-
fik på banan, något som kräver tillstånd 
som måste sökas flera år innan. Under 
själva lanseringen arbetar entreprenö-
ren dygnet runt för att tiden som banan 
är stängd ska bli så kort som möjligt.
Mer information på lomma.se.

Det som utmärker sig i 2016 års mätning 
är att otryggheten ökar, medan den fak-
tiska brottsligheten minskar. Under 2016 
var nivåerna de lägsta på 18 år.
Lomma är fortfarande en av de kommu-
ner som ligger lägst av alla i södra Skåne 
totalt sett. Av medborgarna uppger 85 % 
att de inte drabbats av något som helst 
brott – oavsett om brottet anmälts eller ej.

Polisens trygghetsmätning 2016:
Låg brottslighet, men mer otrygghet! 

Oron för bostadsinbrott är dock hög.
– Att folk oroar sig för bostadsinbrott är 
inte bra. Faktum är att antalet bostads-
inbrott i kommunen gick ner med 34 % 
under 2016, berättar Lomma kommuns 
säkerhetschef Anders Åkesson.
– Kommunens trygghetsvärdar har 
under förra året arbetat mycket före-
byggande genom en ökad synlighet i 
villakvarteren. Kommunen och Polisen 
samarbetar även genom att bjuda in till 
informationsmöten om grannsamverkan 
och märk-DNA, säger Anders Åkesson.
Många oroar sig också för trafiken och 

att bilar kör för fort. De här signalerna 
har även kommit fram vid våra med-
borgardialoger, konstaterar kommun-
polis Håkan Persson.
– Trafikkontroller finns därför med i 
våra medborgarlöften. De flesta vill inte 
att man kör för fort där man bor. Glöm 
inte att någon annanstans ofta är någon 
annans bostadsområde.
– För att fortsätta minska brottsligheten 
och öka tryggheten är det viktigt att 
kommuninvånarna hör av sig med de 
problem som finns. Tillsammans kan vi 
göra mycket, uppmanar Anders Åkesson.

Resultatet från polisregion 
Syds trygghetsmätning har nu
presenterats.



Lomma Aktuellt Nr. 1. 2017. 3

Hösten 2008 gjordes en genomgripande förändring av kommu-
nens grafiska profil. Sedan dess har den tekniska utvecklingen 
gått framåt med en rasande fart och mycket av den information 
som tidigare skickades som trycksaker har nu blivit elektronisk.
Eva Jansson, informatör vid kommunledningskontoret på
Lomma kommun, berättar:
– Den nya logotypen är en förenklad och moderniserad 
version av den befintliga logotypen, vilket gör att den blir 
lättare att använda eftersom den är i en färg. De nya färgerna 
är tänkta att förmedla en känsla och tonläge som passar just 
Lomma kommun  — trovärdighet, trygghet, framåtsträvande 
och positivism lyfts fram. Detta tillsammans med färgintryck 
från den omgivande miljön — tegel, hav, sand, gräs och vass 
— har resulterat i vår nya färgpalett.
Något stort och kostsamt utbyte kommer inte att göras. De 
nya färgerna och den nya symbolen kommer dyka upp efter
hand som gammalt material behöver bytas ut.
Även kommunens hemsida kommer att få en uppdatering.
– Webbplatsen har haft samma utseende sedan 2008. Om 

man bara för några år 
sedan oftast besökte 
lomma.se via en vanlig 
dator, så har detta svängt 
till ett allt större använ-
dande av surfplattor eller 
mobiltelefoner, berättar 
Eva Jansson. Nu har vi 
byggt upp en ny platt-
form som anpassar sig 
bättre. Dessutom har vi 
i statistiken kunnat se 
vad besökarna oftast 
söker på och gjort en 
hel del förändringar 
och förenklingar.

Preliminärt ska nya 
lomma.se lanseras
i mars.

Lomma i 
nya färger

Havsblå, himmelsblå, naturgrön, tegelgul och 
sandbeige – det är så vi framöver kommer att 
möta Lomma kommun i olika sammanhang.

Äldreomsorgen har varit ett hett ämne under 
en tid. Synpunkterna på entreprenören och 
verksamheten har varit många.

Vad var det som hände?
– Vi hade inkörningsproblem i många delar. Här borde vi kan-
ske varit mer förutseende. Det har visat sig att hur väl man än 
förbereder ett överlämnande från en entreprenör till nästa, så 
kan det bli kulturkrockar. Det allvarligaste som jag ser det var 
att en del av våra äldre och därmed också deras närstående 
kände sig otrygga. Detta är något vi fortfarande arbetar med.
 

Vad gjorde kommunen?
– Vi intensifierade våra kontroller och gjorde oanmälda till-
syner. Dessa visade brister i morgonrutinerna.
Vi krävde in handlingsplaner innan sommaren och Frösunda 
gjorde flera förändringar. Under sommaren fortsatte de oan-
mälda tillsynerna och vi såg förbättringar i verksamheterna.
I november kom återigen signaler på att allt inte fungerade på 
äldreboendena Orion och Vega. Det fanns ett antal brukare 
som inte fick det de hade rätt till enligt vårt avtal och vi gjorde 
uppföljning på individnivå. Dessa uppföljningar ledde till nya 
handlingsplaner och vite utdömdes. Uppföljningen fortsatte.
– I samband med detta kontaktade jag även Frösundas VD, 
som direkt vidtog ett antal åtgärder, som bland annat per-
sonalförstärkning i Lomma. Dessa kommer även Strandängs-
gatan och Jonasgården tillgodo, trots att man där inte fått 
några synpunkter.
 

Hur påverkade detta ert arbete i framtiden?
– Det är naturligtvis ett svårare utgångsläge när vi måste börja 
med att bygga upp förtroende för verksamheten. Vi fortsätter 
som vi gjort tidigare, med uppföljning av avvikelser och syn-
punkter, samt ökat samarbete med våra leverantörer. Vi håller 
just nu på med en större uppföljning av avtalet och lägger 
tillsammans med Frösunda ner mycket tid på att få en riktigt 
bra äldreomsorg, där alla upplever att de trivs och känner sig 
trygga.
– Just nu fungerar vården på alla enheter och vi får in flera 
synpunkter som är positiva. Om man som boende eller när-
stående inte tycker att man får den omsorg man borde, kan 
man vända sig till kommunen, exempelvis biståndshand-
läggaren. Vi kommer också att starta en seniorpanel, där
politiker och medborgare tillsammans kan diskutera äldre-
omsorgens utveckling i Lomma kommun.

Tre frågor
till socialchef
Amelie
Gustafsson:
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Målet med besöket var att diskutera 
bostadsbyggande och integration men 
även tillväxt- och miljöfrågor. Tanken 
var att försöka stimulera till ett ökat 
bostadsbyggande i de kommuner som 
har möjlighet till det.
– Vi är oerhört stolta över att få visa upp 
vad vi skapat under de senaste åren, 
säger Anders Berngarn. Vi omvandlade 
ett utslitet gammalt industriområde 
och byggde ett helt nytt bostadsom-
råde. Dessutom har vi förnyat Lomma 
centrum. Vi har skapat ett stort antal 
nya bostäder utan att behöva använda 
värdefull jordbruksmark. Vad jag förstår 
blev gästerna ganska imponerade av 
vårt arbete och frågorna var många.
– Det var också värdefullt att munt-
ligen få presentera våra planer för 
länsstyrelsen och intressant att höra 
deras synpunkter. Vi pratade så klart 
om förnyelsen av Bjärred centrum men 
fick också presentera de tankar vi nu 
har på att bygga samman Bjärred och 
Borgeby med bostäder, liksom planer-
na på ett verksamhetsområde mellan 

Hösten 2015 började Mattias att väga 
tallrikssvinnet på Rutsborgskolan för att 
få ett grepp om hur mycket det hand-
lade om. Ett år senare hade det kastats 

Det var värdefullt
att få berätta hur vi tänker!
Orden kommer från kommunstyrelsens ordförande Anders Berngarn efter landshövding
Anneli Hulthéns besök i Lomma för ett par veckor sedan. Besöket var ett i den rad av
kommunbesök som landshövdingen ska göra under våren till länets samtliga 33 kommuner.

Malmövägen och E6:an i Lomma. I det 
sistnämnda fallet handlar det visserligen 
om odlingsmark av bra kvalitet, men 
vi fick förståelse för att om kommunen 
ska kunna skapa förutsättningar för fler 
arbetstillfällen måste vi kunna erbjuda 
mark för mindre verksamheter. Med en 
etablering invid motorvägen slipper man 

leveransfordon inne i Lomma. Dessutom 
är det omöjligt att bygga bostäder på 
det området med tanke på miljön. 
– Sammanfattningsvis tycker jag att vi 
fick en positiv respons från gästerna på 
våra planer. Det fanns god förståelse för 
vår situation och de förutsättningar som 
finns, avslutar Anders Berngarn.

Mindre matsvinn ger pengar över till annat
Under sina år inom restau-
rangbranschen har Mattias 
Larsson, köksenhetschef på 
Rutsborgskolan i Bjärred, 
kunnat konstatera att det 
slängs mycket mat från 
restauranger och matställen 
—  något som självklart kos-
tar pengar, men framför allt 
belastar miljön i onödan. Så 
Mattias bestämde sig för att 
göra något åt problemet.

cirka 2,5 ton mat! Mest tallrikssvinn 
var det när det serverades köttbullar, 
pannbiffar, vegetarisk schnitzel eller 
kycklingfilé.
Arbetet med att hitta vägar för att mins-
ka svinnet påbörjades.
– En del blev att rita diagram över svin-
net. Diagram som nu sitter på väggen i 
vår restaurang. Där kan alla följa, vecka 
för vecka, hur stort matsvinnet varit, 
berättar Mattias. Frågan tas även upp 
på skolans matråd och tillsammans med 
pedagogerna. Eleverna har blivit upp-
märksamma på att inte lägga upp mer än 
de tror att de orkar. Vi som jobbar i köket 
fyller också på lite mindre i serveringen 
men oftare, i slutet av varje dag. Mäng-
den mat vi kastar har minskat!
– Detta är en bra början, konstaterar 
Mattias Larsson.

Oppositionsrådet Lisa Bäck, kommunstyrelsens ordförande Anders Berngarn och 
kommundirektör Jan Sohlmér träffade landshövdingen Anneli Hulthén och fick
möjlighet att presentera kommunens byggplaner.
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Bjärred: 14 mars kl. 18-20,
Bjärreds församling, Öresundsvägen 9.

Lomma: 29 mars kl. 18-20,
ABF Lomma, Kaptensgatan 4.

Anmäl dig med namn och önskat datum senast
den 8 mars, till fairtrade@lomma.se eller
telefon 040-641 10 00.

Arrangör: Styrgruppen för Fairtrade City-arbetet
i Lomma kommun.

ÖPPET HUS
Söndagen den 19 mars

Bjärehovskolan i Bjärred kl 11.00–13.00
Pilängskolan i Lomma kl 15.00–17.00

Ta med hela familjen och prova
Kulturskolans alla aktiviteter!

Välkomna!

Smaka på
Fair trade!

En kostnadsfri inspirationsutbildning för dig som är 
nyfiken på fair trade, rättvis handel. Vad menas med 
att Lomma är ett Fairtrade City, och gör det någon 
skillnad?
Tillsammans lär vi oss mer om vad fair trade innebär 
i praktiken, bland annat genom att provsmaka olika 
sorters Fairtrade-märkt choklad.

Varmt välkommen!

Staten har beslutat att lägga ett större ansvar på kommuner-
na när det gäller att ta hand om och integrera de flyktingar 
som kommer till landet. Lomma, Burlöv och Staffanstorp har 
tillsammans kommit fram till att det nu finns behov att ge en 
bredare utbildning till de personer som kommer i kontakt med 
de ensamkommande. Det handlar om kompetensutveckling, 
nätverkande och erfarenhetsutbyte.
Tillsammans har projektet fått runt 4,5 miljoner kronor från 
Europeiska socialfonden. 
– Vi vill skapa en gemensam plattform för dessa frågor framö-
ver, säger Felicia Mellgren, chef för integration och etablering 
i Lomma kommun.
Boendepersonal, skola, fritid, föreningsliv och även delar av 
civilsamhälle, som till exempel personal från Folktandvården, 
kommer att delta i projektet. 
– Det finns ett behov av att skapa ett nätverk över förvalt-
nings- och kommungränser eftersom alla kommuner sitter 
med samma generella problem, konstaterar Felicia Mellgren. 
Varje enskild medarbetare ska efter projektet bli mer rustad 
för att möta varje individ där denna befinner sig, och kunna 
ge goda förutsättningar för integration på både kort och lång 
sikt. Det handlar om grundläggande kunskaper om jämställd-
het, om att effektivt kunna uppmärksamma och arbeta med 
normer, attityder, värderingar och föreställningar om kön som 
finns i samhället, i olika kulturer och på arbetsplatser.
– Alla har vi samma mål – en lyckad integration, avslutar 
Felicia Mellgren. 
Sammanlagt handlar det om närmare 350 personer som ska 
delta i projektet, 15 personer från Staffanstorp, 80 från Burlöv 
och 250 från Lomma kommun.

Europeiska
pengar till
integrationsprojekt
”Lyckad integration i Skåne” är namnet på 
projektet och det beskriver ganska väl vad 
det handlar om: att bli ännu bättre på att ta 
hand om och integrera ensamkommande 
barn och ungdomar i vår kommun.
Projektet kommer att genomföras till-
sammans med Burlöv och Staffanstorps 
kommuner.

Kommunfullmäktige 2017:
Sammanträdesdagar: 16 mars, 20 april, 8 juni, 7 september, 
26 oktober (kl. 15.00), 16 november samt 7 december.
Sammanträdena äger rum i Stora sessionssalen i Kommun-
huset, Lomma och börjar kl. 19.00.
Du kan följa sammanträdena via webb-tv, på lomma.se.

Kulturskolan
LOMMA KOMMUN
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De tog kontakt med Lomma kommun. 
Alla man pratade med tyckte att det var 
en god idé, och nu är de inne på andra 
terminen.
Idag är det åtta seniorer, fyra herrar 
och fyra damer, som en eller två dagar 

En extra trygghet
för eleverna

Allt började i höstas när 
Bjärredsbon Anita Swedin 
väckte frågan på ett styrel-
semöte med sina pensio-
närsvänner i SPF Seniorerna 
Gamla Bjered: Visst borde 
det finnas någon aktivitet där 
våra erfarenheter kan komma 
till nytta, kanske tillsammans 
med barnen i Bjärred? Idén 
till ”Senior i skolan” var född.

Dags för erfarenhetsutbyte och planering.
Utanför Bjärehovskolan samlas några av de seniorer som 
hjälper till på Bjärredsskolorna: Bengt Borgelius, Ann-Kristin 
Borgelius, Sven Brandrup, Marianne Brandrup, Marianne 
Persson och Anita Swedin.
Alla är överens om att det är lärorikt att få vara med och 
hjälpa till i skolan. Både barnen och personalen uppskattar 
den extra hjälpen. Marianne Persson säger att till exempel på 
praktiska lektioner som syslöjd, är det svårt för en personal att 
hinna med att hjälpa alla. Här kommer seniorernas arbete till 
stor nytta.

i veckan hoppar in som en extra vuxen 
på Alfredshällskolan, Bjärehovskolan, 
Löddesnässkolan eller Rutsborgskolan.
– Alla har själva fått välja skola, antal 
timmar och vilken åldersgrupp de vill 
hjälpa. Valet av seniorer gjordes på 
rekommendationer och det blev företrä-
desvis personer som har eller har haft 
hand om barn.
Men det var även viktigt att det inte var 
personer som arbetat som lärare under 
sitt yrkesliv, eftersom det inte fick finnas 
risk för att de skulle ”glida in” i sin gamla 
yrkesroll.
– I projektet är man inte lärare och kon-
kurrerar inte heller med andra yrkeska-
tegorier i skolan, säger Anita Swedin.
– Syftet är att vara en extra vuxen. Vi 
känner efter en termin att eleverna har 
fått förtroende för oss och gärna kom-

mer till oss med frågor eller problem.
I de lägre klasserna hjälper seniorerna 
oftast till under mattelektionerna, med 
att skriva och rita, spela spel, men också 
att vara ute på rasterna och leka.
– Att finnas till hands och trösta, prata, 
ibland sätta på ett plåster eller hjälpa till 
med ytterkläderna är också en senior 
bra på, säger Anita Swedin.
Även de större barnen behöver från och 
till hjälp i skolan. Då är seniorens närva-
ro uppskattad. I en del fall har det även 
blivit en lite lugnare atmosfär under 
lektionerna. 
– Alla seniorerna har känt sig mycket väl-
komna ute på skolorna, både av eleverna 
och de personalkategorier som de kom-
mer i kontakt med, avslutar Anita Swedin.
Projektet pågår vårterminen ut, då det 
kommer att göras en utvärdering.

I år är det ungdomar födda 1999, 2000 
och 2001 som kan söka.
Hur många platser som blir tillgängliga 
styrs av behovet hos de olika förvalt-
ningarna. De senaste åren har det hand-
lat om ett drygt hundratal platser. 
– De flesta möjligheterna kommer, som
under tidigare år, att finnas inom barn-

Vill du feriejobba i kommunen?
Även i år kommer Lomma 
kommun att erbjuda ferie-
jobb till ett antal killar och 
tjejer som bor och är folkbok-
förda i kommunen. 

omsorg, äldreomsorg och inom park- 
och grönyteskötsel. Men det kan även 
tillkomma ytterligare platser på andra 
ställen inom förvaltningarna, säger 
Susanne Alkmar, personalstrateg på 
Lomma kommun, som samordnar 
verksamheten. Feriejobben fördelas 
om treveckorsperioder. Några krav på 
förkunskaper eller andra kvalifikationer 
finns inte.
Platserna kommer att lottas ut bland de 
sökande. Inför sommaren 2016 kom det 
cirka 350 ansökningar till de 115 platser 
som då fanns.
Även sommarorkestern behöver deltagare 

och dessutom söker kommunen ett antal 
ungdomar som vill jobba som sommar-
värdar i år.
För sommarorkestern krävs självklart att 
du kan spela något instrument. Vill du 
bli kommunens ansikte utåt som en av 
årets sommarvärdar behövs det att du 
är utåtriktad, glad, tycker om att arbeta 
i team och gärna är ganska bra på ytter-
ligare ett språk förutom svenska.
På lomma.se kommer mer information 
om platserna och hur du ansöker. Vill du 
veta mer om feriejobben så kan Lomma 
kommuns Kontaktcenter svara på dina 
frågor på telefon 040-641 10 00.
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Succén är tillbaka!
Spontanidrottsdag
”Öppna söndagar”

26 mars i Bjärehovshallen
23 april i Slättängshallen

klockan 9-13
Alla är välkomna – unga, vuxna och seniorer!

I hallen finns möjlighet till många olika aktiviteter. 
Bollar, klubbor och annan idrottsutrustning går bra 
att låna.
En hinderbana för barn kommer att finnas, övriga 
aktiviteter bestäms av deltagarnas intresse.
Ni behöver inte anmäla er, det enda kravet som ställs 
är att ni som vill vara med har inomhusträningsskor 
på er. Lomma kommun har inte någon försäkring 
tecknad för den här verksamheten, deltagande sker 
på egen risk.

De flesta frågor Sysav har fått handlar om själva kärlbytet.
– Uppmaningen var att ställa de båda kärlen vid tomtgränsen 
under januari. För en del blev det problem eftersom de inte 
riktigt hade den ytan att tillgå. Men det fungerade ändå myck-
et bra och det ska kommuninvånarna ha en stor eloge för. 
Dessutom har vi inte haft något fast schema att hämta efter, 
men sådant finns från den 1 februari, så nu ska det fungera 
som vanligt igen, säger Susanna Christensson, kommunikatör 
på Sysav.
På Sysavs hemsida finns en speciell ”Lommasida”. Där finns 
flera nyttiga och bra funktioner – man kan anmäla ändringar 
och utebliven tömning, läsa hur man hanterar kärlen och hitta 
de olika abonnemangsalternativen. Det finns även en funktion 
där man kan söka på olika föremål och ämnen och få svar på 
hur de ska sorteras.
Vill du besöka Lommasidan, gå in på sysav.se och klicka på 
knappen för ”min sophämtning” uppe till höger på startsidan.
Välj sedan ”Lomma”.
– På gång är också en funktion där man ska söka på sin adress 
och få reda på när hämtningsbilen kommer till gatan, säger 
Susanna Christensson och tillägger:
– Glöm inte bort ”Farligt Avfall-bilen”. Nästa besök är i april! 

Sopkärlsbytet gick
mycket bra
tack vare fint samarbete!
Den första januari tog Sysav över ansvaret för 
avfallshanteringen i Lomma kommun med 
Ohlssons som hämtningsföretag. Ny entre-
prenör innebar byte av kärl och för en del 
kunder även förändrade hämtningstider.
Bytet har gått högt över förväntan, enligt Su-
sanna Christensson på Sysav.

Farligt Avfall-bilen kommer till:
Lomma, Hamntorget 1, framför biblioteket

Tors 27/4 kl 17.00-17.30
Bjärred, Circle K på Norra Västkustvägen 32

Tors 27/4 kl 18.15-18.45
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Som en liten julklapp till cyklisterna invigdes 
och öppnades i slutet av förra året den nya 
gång- och cykelvägen som binder samman 
Bjärred och Flädie.

Den nya gång- och cykelvägen ger de oskyddade trafikanterna ett 
tryggt alternativ. I tunneln under väg 913 mot Lund skedde själva 
invigningen, med kommunstyrelsens ordförande Anders Berngarn 
och tekniska nämndens vice ordförande Lennart Månsson.
Arbetet med cykelvägen påbörjades sommaren 2016 och har 

– Det ska bli spännande att se vad tema-
kvällarna kan leda till, säger Moa Briem, 
kultur och fritidsstrateg på UKF-förvalt-
ningen. Både unga och seniorer har ju 
sina unika kunskaper och erfarenheter. 
Vad händer när man tillbringar några 
timmar tillsammans?

FÖRSTA TRÄFFEN
Första träffen är nu på måndag, den 27 
februari klockan 14.00–16.00, på Cen-
tralens fritidsgård och temat är ”surf-

Nu ska unga och seniorer få chansen
att lära av varandra. Vill du vara med?
Vid tre tillfällen under våren och försommaren har unga och äldre i Lomma en unik chans att 
lära känna varandra lite bättre. Detta under tre temakvällar på fritidsgården Centralen och på 
Havsblick i Lomma.

platte- och mobiltelefonskola”. Ungdo-
marna hjälper en senior att använda sin 
platta eller mobiltelefon. De visar och 
berättar hur det fungerar, hur du kan 
lyssna på musik eller en bok, använda 
Facebook eller läsa tidningen på nätet.

ANDRA TRÄFFEN
Träff två är fredagen den 7 april klockan 
11.00–13.00 på Centralens fritidsgård. 
Spela pingis, biljard eller utmana en se-
nior i ”Just dance” står på programmet.

TREDJE TRÄFFEN
Träff tre blir på temat ”hjärngympa och 
pyssel”, torsdagen den 1 juni klockan 
18.00–20.00 på Havsblick. Seniorerna 
lär ungdomarna att spela olika kortspel, 
bland annat bridge eller canasta. Är du 
ungdom och intresserad av att sticka 
och virka har du chansen att lära dig 
det eller få tips på hur du kan bli ännu 
bättre.
Alla deltagare bjuds på gratis fika. 
Välkomna!

”Unga möter Äldre” är ett samarrangemang mellan Centralens fritidsgård och Mötesplats Havsblick.

Efterlängtad gång- och cykelväg invigd!
löpt på utan problem, enligt projektledare Bengt Strengbom.
Sträckningen har delfinansierats av Trafikverket, som även 
kommer att sköta drift och underhåll. 
– Cykelvägen är viktig just för att den binder ihop Flädie och 
Bjärred och detta utan att man nu behöver korsa farliga och 
stora vägar, konstaterade Bengt Strengbom. Vi har också 
förstärkt grusvägen förbi Otto-Pers gård. Nu finns det cykelväg 
hela vägen upp mot skolan och idrottsplatsen i Borgeby.
Det sättningar som uppstått på gång- och cykelbanan under 
byggtiden kommer att åtgärdas, och till våren är det dags för 
sådd och plantering längs vägen.



Lomma Aktuellt Nr. 1. 2017. 9

Arbetet med att anpassa kommunens lokaler 
till ett ökat antal barn och elever fortsätter.

Projekteringsarbetet av nya Pilängskolan i Lomma håller på 
som bäst. Målet är att få fram ett anbudsunderlag för den 
första etappen, som ska kunna vara klart att skickas ut till 
entreprenörerna i början av sommaren.
Första etappen består i att riva högdelen av de befintliga 
byggnaderna, en del som idag innehåller ganska få klassrum. 
De paviljonger som redan finns på skolområdet byggs till för 
att bli klassrum åt eleverna. Kulturskolan kommer att bli utan 
lokaler och får flytta över sin verksamhet till Vinstorpskolan.
I etapp ett byggs 18 nya klassrum och när de är klara kan den 
andra delen av rivningsarbetet påbörjas. I etapp två byggs 
bland annat slöjd-, bild- och musiksalar.
– Sammanlagt blir de nya lokalerna på cirka 5000 kvadratme-
ter, en kompakt skola där vi utnyttjar lokalerna på ett mycket 
effektivt sätt. Hela byggnadsarbetet, båda etapperna, ska vara 
klart 2020 och markarbetena året efter, berättar projektleda-

Skolor och förskolor: Detta händer och är på gång!
ren Christer Carlsson på samhällsbyggnadsförvaltningen.
Ett skolbygge som mycket snart är klart är Nya Karstorp Norra 
skola där eleverna ska kunna flytta in efter påsk. I början av 
maj påbörjas ett renoveringsarbete av den äldre delen. Även 
det nya aktivitetshuset kommer att stå klart kring påsk, med 
gympahall för de yngre eleverna.
Lerviks förskola är det tredje projektet som är aktuellt just nu.
Tillsammans med entreprenören jobbas det på projekterings-
arbetet. Senast sommaren 2018 ska förskolan stå klar. Den 
kommer då att innehålla åtta avdelningar och ett stort kök, 
där det kommer att tillagas mat till alla äldreboenden i hela 
kommunen. För tillfället utförs det arbetet i Alléköket. Den 
verksamheten kommer att flyttas till nya Strandskolan under 
ett år innan lokalerna på Lerviks förskola blir klara.
Projektledare Christer Carlsson vill även nämna utemiljön på 
den nya förskolan.
– Vi kommer att satsa mycket på kreativ lek. Närmast försko-
lan bygger vi en konventionell lekmiljö. På resten av tomten 
kommer det att finnas en naturinspirerad miljö.

SCB:s undersökning är en attitydunder-
sökning och ingen brukarundersökning. 
I brukarundersökningar tar man reda på 
vad de som använder en specifik service 
faktiskt tycker om tjänsten.
– SCB:s medborgarundersökning tar fram 
synpunkter på vad kommuninvånarna 
tycker allmänt om flera olika delar av 
verksamheten, alltså även inom områden 
som man kanske inte själv är berörd av, 
säger Elin Westerberg. Vad är vi bra på 
och var finns det möjlighet till förbätt-
ring? Det är oerhört värdefullt att veta 
vad kommuninvånarna tycker.
Medborgarundersökningen ställde 
frågor om: arbete, utbildning, omsorg, 
bostäder, kommunikationer, näringsverk-

Viktigt att veta vad våra kommuninvånare tycker!
I slutet av förra året gjorde SCB, på uppdrag av Lomma kommun, en medborgarundersök-
ning. Elin Westerberg, kvalitetsutvecklare på Lomma kommun, konstaterar att alla undersök-
ningar som görs kring kommunens verksamhet är oerhört värdefulla.

samhet, fritid, trygghet, räddningstjänst, 
gång- och cykelvägar, gator, vägar, kultur, 
miljöarbete, renhållning, sophämtning, 
vatten och avlopp. Frågorna handlade 
också om kommunens verksamhet i 
stort, som tillgänglighet, inflytande, infor-
mation och påverkan samt hur det är att 
bo och leva i Lomma kommun.
– Det bästa betyget man kan få är väl 
när invånarna gärna rekommenderar 
vänner och bekanta att flytta till deras 
hemkommun. Här fick Lomma kommun 
ett betygsindex på 86, vilket var högst 
av alla deltagande kommuner i årets 
undersökning!
– Områden där undersökningen visar på 
förbättringsmöjligheter var: antalet bo-

städer, utökade fritidsmöjligheter, större 
utbud av butiker, restauranger och annan 
kommersiell verksamhet, äldrevården, 
stöd till utsatta personer samt gång- och 
cykelvägar.
– De som svarade på undersökningen 
var ganska nöjda med möjligheterna till 
inflytande. Lomma kommun placerar sig 
på en tredjeplats av deltagande kom-
muner, även om man gärna såg större 
möjlighet att påverka politiska beslut 
och de kommunala verksamheterna. 
Kommuninvånarna vill även att det ska 
vara lättare att  komma i kontakt med 
våra politiker.
Sammanlagt deltog 81 kommuner i med-
borgarundersökningen denna gång.



Utställningar
28 mars–12 maj
Arkeologerna
Utgrävningarna vid Fjelie bytomt
Bjärreds bibliotek

4–23 feb
Birgitta Ekholm
Lomma bibliotek
Arr: Lomma konstförening

31 mars–4 maj
Fotoklubben Objektivet
Lomma bibliotek

31 mars–18 maj
Elisabeth Bergstrand
Lomma bibliotek

Barn & Familj

Sö 5 mar kl 15.00–16.00
Krokodilkonsert: Dockedansen
Musikäventyr med svensk och
amerikansk folkmusik.
För 3–6 år.
Biljetter à 50 kr säljs på biblioteken.
Lomma Folkets Hus
Arr: Kultur & Fritid

Lö 11 mar kl 15.00-16.00
Krokodilkonsert: Jazzkattsväng
Svängigt musikkalas med Swing Tarturo!
För 3-8 år.
Biljetter à 50 kr säljs på biblioteken.
Hörsalen, Bjärred
Arr: Kultur & Fritid

Bio på Bibblan
Bli medlem i bibliotekets filmklubb och 
få chansen att se massor av film!

Ti 7 mars kl. 18.00 (fr. 11 år)
Lö 11 mars kl. 11.15 (barnt.)
Lö 18 mars kl. 11.15 (barnt.)
Bjärreds bibliotek

Lö 4 mars kl. 13.00 (fr. 7 år)
Lö 18 mars kl. 13.00 (barnt.)
Lö 1 april kl. 13.00 (fr. 7 år)
Må 10 april kl. 10.30 (barnt.)
Lomma bibliotek

Sagoskoj på biblioteken
Sagostund från 3 år.
Ingen föranmälan.

Tisdagar kl 15.00-15.30
28 februari, 7 mars, 14 mars,
21 mars, 28 mars, 4 april
Bjärreds bibliotek

Fredagar kl 9.30
3 mars, 17 mars, 31 mars
Lomma bibliotek

Musik
Sö 26 mar kl 18.00
Musik till vila
Gunnar Lindgren spelar stillsamma 
klassiska toner.
Fjelie kyrka
Arr: Bjärreds församling

To 30 mars kl. 18.30
Bjärreds bibliotek
Bob Dylan-afton
Med Lars Fernebring och Thomas Wie-
he. Ett sång- och berättarprogram om 
Bob Dylans väg mot berömmelse.
Elever från Kulturskolan inleder kvällen.
Arr: Kultur- och fritidsnämnden samt 
ABF
Entré 50 kr
Biljetter säljes på biblioteken.

Bibliografen
Ti 4 april
Doc Lounge Live
Livesändning från Babel i Malmö. Doc 
Lounge arrangerar förhands-och pre-
miärvisningar av det allra senaste från 
dokumentärfilmsvärlden.
Lomma bibliotek
Arr: Kultur- och fritidsnämnden samt 
Doc Lounge

Övrigt
Ti 28 februari kl. 19.00
Vad ska vi tanka bilen med
i framtiden?
Ola Wallberg föreläser om sin forskning 
och hur vi på ett effektivt sätt kan till-
verka bränsle till våra bilar.
Fri entré
Biljetter hämtas på biblioteken.
Bjärreds bibliotek
Arr: Kultur- och fritidsnämnden samt 
Lunds universitet, forskarturnén 2017
Forskarföreläsning. 

To 2 mars kl. 19.00
Lomma bibliotek
Karl Gerhard och
den svenska revytraditionen. 
Inspirationskväll. Lasse Walldov berättar 
om Karl Gerhards stora betydelse och 
inflytande inom vårt lands underhåll-
ningshistoria.
Entré 20 kr
Arr: Malmö Opera, Lomma-Bjärred
Riksteaterförening, ABF Skåne och
Kultur- och fritidsnämnden.

Sö 5 mar kl 09.00
Vandring Salviken–Vikhög
Samling: Lomma busstation kl. 9.00, 
Bjärred centrum kl. 9.15,
Södra parkeringen vid Salviken kl. 9.30. 
Ansvarig: Ingrid, 0736-26 20 06
Arr: Naturskyddsföreningen i
Lomma-Bjärred.

Må 6 mars kl. 10.30
Bok & kaffe
Välkommen till bokfika!
Vi pratar om böcker vi läst eller vill läsa. 
Biblioteket bjuder på kaffe/te med till-
tugg. Begränsat antal platser.
Anmälan till biblioteken.
Bjärreds bibliotek

Ti 7 mar kl 19.00
Mogna vackert
Om att hitta tjusningen i att leva sitt liv 
här och nu. Britta Hermansson är pastor 
och föreläsare. Hon har skrivit böckerna 
”Yttre tryck”, ”Möten som berör” och 
”Mogna vackert”.
Kostnad: 50 kr
Anmälan senast den 6 mars till
046-440 41 59 eller irene.palsson@
svenskakyrkan.se.
Bergasalen, Bjärred
Arr: Svenska kyrkan i Bjärred & Sensus 
studieförbund
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KULTUR OCH EVENEMANG

Evenemangsinformation kan skickas till annica.widmark@lomma.se



On 8 mar kl 18.00
Allt skulle tas tillvara
Föreläsning om kvinnors
hushållsarbete.
Barbro Henriksson från Skånska Lant-
bruksmuséet i Alnarp berättar om och 
visar minnesvärda köksredskap från 
1900-talets mitt. Fri entré.
Biljetter på biblioteken fr.o.m. 22/2.
Lomma bibliotek

Ti 14 mars kl. 17.00
Litteraturcirkel
Vi läser ”Vänd dig inte om” av Tove 
Alsterdal, författare, dramatiker och 
journalist som besöker Lomma bibliotek 
den 23 mars. Begränsat antal platser. 
Anmälan till biblioteket.
Lomma bibliotek

Ti 21 mars kl. 18.00
Litteraturcirkel
Vi läser ”Det är något som inte stäm-
mer” av Martina Haag.
Författaren besöker Bjärreds bibliotek 
den 25 mars. Begränsat antal platser.
Anmälan till biblioteket.
Bjärreds bibliotek

To 23 mars kl. 19.00
Författarbesök: Tove Alsterdal
”Vänd dig inte om”. Tove Alsterdal har 
hyllats för sina romaner och kallats för 
Sveriges John le Carré.
Arr: Kultur- och fritidsn samt ABF
Entré 50 kr.
Biljetter säljes på biblioteken fr.o.m. 9/1
Lomma bibliotek

Lö 25 mars kl. 14.00
Författarbesök: Martina Haag
Martina Haags senaste roman ”Det är 
något som inte stämmer” har vunnit 
stort gehör hos både läsare och kritiker 
och vann priset Årets bok 2015.
Entré 50 kr.
Biljetter säljes på biblioteken.
Bjärreds bibliotek
Arr: Kultur- och fritidsn. samt ABF

Sö 26 mar kl 15.00
Vandring för kvinnor
Alla kvinnor är välkomna oavsett ålder, 
språk och nationalitet. Vi träffas vid 
entrén till Lomma Bibliotek.
Ingen föranmälan eller avgift.
Lomma bibliotek
Arr: Burlöv Inner Wheel
www.Innerwheel.se

Juristjouren
Juristjouren är en ideell förening som 
består av studenter på Juristprogram-
met vid Lunds universitet. De erbjuder 
kostnadsfri juridisk information.

Ti 28 mars kl. 16–18 Bjärreds bibliotek
To 30 mars kl. 16–18 Lomma bibliotek
Obligatorisk tidsbokning (30 min/pers) 
bjerred.bibliotek@lomma.se,
tel 040-641 17 93
lomma.bibliotek@lomma.se,
tel 040-641 13 73

On 5 april kl. 18.00
Trädgårdsinspiration
Eva Hedgate delar med sig av sitt stora 
trädgårdsintresse när våren står för 
dörren.
Fri entré.
Biljetter på biblioteken fr.o.m. 22/3.
Lomma bibliotek

On 5 april kl. 19.00
Under ytan i Fjelie
Arkeologerna Sofia Lindberg och Katalin 
Schmidt Sabo berättar om vad de har 
hittat under höstens undersökning av 
Fjelie bytomt.
Fri entré.
Biljetter på biblioteken fr.o.m. 22/3
Bjärreds bibliotek
Arr: Kultur- och fritidsnämnden samt 
Lunds universitet
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Detta är ett urval av för oss kända 
arrangemang!
Mer information och komplett lista
på anmälda arrangemang finns på 
www.lomma.se.

MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR!

I samband med
Nationaldagsfirandet

i Bergaparken
delar kommunen ut ett antal

flaggor till privatpersoner,
föreningar eller organisationer.

Sista ansökningsdag är 
den 30 april 2017.

Använd ansökningsformuläret
på hemsidan:

lomma.se/nationaldagen

Ansök om
flagga

Årets UKM-festival är
lördag den 1 april på

Pilängskolan i Lomma.

Ung Kultur Möts är en festival
där unga mellan 13–20 år

får möjligheten att mötas och visa 
upp sina olika uttryck på scen och i 

utställningsform.

Man kan visa upp nästan vad som 
helst: teater, musik, poesi, film, 
ståupp-komedi, dans, måleri, 

skulptur, design.
Individuellt eller i grupp.

Festivalen pågår hela dagen och 
erbjuder workshops och gemen-
samma aktiviteter för alla delta-
gare, och avslutas kl 18.00 med 
scenshow och konstvernissage.

Anmäl dig på www.ukm.se
senast den 24 mars 2017.

Dags
att anmäla dig

till UKM
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Då är det hög tid att boka! 
Förra säsongen blev en succé 
långt över förväntan, med
bokningar ända in i november.

Det var förra våren som de två elcyklarna 
kom till kommunhuset. Tanken var, och 
är, att en elcykel kanske kan vara ett alter-
nativ för dig som annars brukar bilpendla 
till och från arbetsplatsen eller ofta för-

På S:t Lucas arbetar Tabita Green, 
uppvuxen i Småland och Värmland. För 
23 år sedan flyttade hon till USA, men 
håller fortfarande kontakten med Sveri-
ge på olika sätt. I tidningen Skolvärlden 
hade hon läst om Löddesnässkolan och 
om skolans uppmärksammade arbete 
med idrott och hälsa.
I mitten av januari kom gästerna till 
Bjärred. Det blev en heldag på skolan 
fylld med olika aktiviteter. 
Dagens inleddes med en presentation 
av skolans hälsofrämjande arbete. Man 
berättade bland annat om den utöka-
de tiden för ämnet idrott och hälsa, 
elevernas hälsomål, Skol-IF, och den 
fadderverksamhet som skolan har där 
de äldre eleverna tar hand om de yngre. 
Ett spännande inslag var när elever från 
6:an fick ansvar för att, på engelska, gui-
da runt några besökare var på skolan.
– De amerikanska gästerna var mycket im-
ponerade av hur bekväma våra ungdomar 
är i att använda det engelska språket. Till 
skillnad från många länder i världen har 
våra ungdomar ett andra språk.
Gästerna fick delta i olika aktiviteter under 
sin dag på skolan. Självklart åt de skollunch 

– Vi blev väldigt överraskade
när vi blev kontaktade av en skola i USA!
Det säger Barbro Lindberg, rektor på Löddesnässkolan i Bjärred, med anledning av det lång-
väga studiebesök man hade från S:t Lucas college, Iowa, USA i mitten av januari.
Besökarna bestod av ungdomar mellan 18 och 20 år som alla går på Social Works, en linje 
som leder fram till bland annat jobb som lärare.

tillsammans. På menyn denna dag stod 
laxfilé med salladsbuffé, en rätt som också 
imponerade på gästerna eftersom det 
på skolorna i USA serveras väldigt mycket 
upptinat djupfryst och friterat.
Efter lunchen deltog besökarna i rast-
aktiviteter och hann då samtala mer med 

eleverna. Besökarna hann också med att 
delta i hjärngympa i årskurs 1, kompis-
massage i årskurs 5 och att samtala om 
kost med kostansvarig Ann-Sofie Nilsson.
– Att gästerna uppskattade besöket på 
Löddesnässkolan har vi fått flera bevis 
på i efterhand, avslutar Barbro Lindberg.

Vill du prova en elcykel i år?
flyttar dig kortare sträckor med bil.
Den senaste resvaneundersökningen 
visar att en stor majoritet av alla resor 
görs med bil, även kortare resor. Om 
nu vanlig trampcykel känns motigt, så 
kanske elcykel kunde vara ett alternativ. 
Landskapet är ganska platt även om det 
därför under delar av året också är lite 
blåsigt. Här kan man ha stor glädje av 
elcykeln som gör de lite tyngre sträckor-
na mer medgörliga.

Man ska vara folkbokförd i kommunen 
för att kunna få låna elcykel.

Vill du boka en period eller fråga något, 
hör av dig till Kontaktcenter på
telefon 040-641 10 00 eller på
info@lomma.se.
Utlåningen sker på tisdagar
klockan 15.30–17.30 och återlämningen 
sker måndagen veckan efter,
klockan 08.00–16.00.
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Längst till vänster rektor Barbro Lindberg, intill Tabita Green. Längst till höger
skolans lärare i idrott och hälsa, Åse Freiburghaus.


