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Naturvetenskaplig vecka
avslutades med smäll! 

Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun
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Mats Bauer, rektor och områdeschef för område Allé och Alléskolan,
avslutade själv scienceveckan med några effektfulla experiment
till elevernas stora förtjusning.
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Det blev slutsatsen efter det möte om integration 
och flyktingmottagning som hölls i Bjärred i början 
av mars med runt 140 deltagare. Frågorna var många 
och med både samhällsbyggnadsförvaltningen och 
socialförvaltningen på plats reddes det mesta ut.

Flyktingmottagandet var under slutet av förra året ett 
mycket hett ämne och med flitig rapportering i ny-
hetsmedia kom också frågorna och synpunkterna.
 Som mest hade LUKAS, Lomma kommuns linje 
för synpunkter från allmänheten, närmare 250 ären-
den. Dessutom var det många som även ringde direkt 
via kommunens växel. Främsta oron har gällt place-
ringen av paviljonger för HVB-hem i Borgeby.
 För att reda ut begreppen, berätta om läget och 
svara på allmänhetens alla frågor, anordnades två väl-
besökta informationsmöten i kommunhuset i höstas, 
och ytterligare ett i Bjärred i början av mars. Med 
fanns representanter från både samhällsbyggnadsför-
valtningen och socialförvaltningen som arbetar med 
olika delar av flyktingmottagandet, och däribland soci-
alchefen Amelie Gustafsson.
– Vi var rustade för att klara de mest detaljerade frå-
gorna. Efter mötet kändes det som att vi kunnat ge 
kommuninvånarna en bra bild av läget.
 Hur är mottagandet organiserat? Hur tar vi i Lom-
ma kommun emot vår andel av flyktingar? Vad säger 
lagen? var några av frågorna. Många ville också veta på 
vilket sätt man kan hjälpa till, antingen som vänfamilj 

Stort intresse för att hjälpa
våra nyanlända ungdomar

eller med kläder och annat nyttigt till ungdomarna.
– Många ville även veta hur vi tänker och jobbar 
med att hitta lokaler till en utökad HVB-verksam-
het i kommunen –  hem för vård och boende. Och 
det är i Borgeby som det nu finns möjligheter. Det 
är oftast på ett  HVB-hem som ungdomarna pla-
ceras efter ankomsten till landet, berättar Amelie 
Gustafsson.
– Själv tycker jag det är oerhört glädjande att det 
finns så många familjer som vill hjälpa till för att de 
nyanlända ungdomarna ska få en bra star t, även om 
vi också är medvetna om den oro och kritik som 
förekommer.

Läget just nu?
– En stor utmaning för alla kommuner är att kunna 
hålla beredskap och vara redo när det kommer nya 
flyktingar till gränsen. Med mycket kort varsel – på 
bara några timmar – ska vi kunna erbjuda plats. Det 
har inte kommit några flyktingar i år, men vi måste hela 
tiden planera för nya mottaganden.
 Sammanlagt har Lomma kommun tagit emot 106 
barn och ungdomar, 69 av dessa bor på HVB-hem 
inom kommunen, cirka 20 bor på externa placeringar 
och ungefär lika många i familjehem.
– Det kan snabbt ändra sig. Vi har en lag att följa som 
säger att vi ska ta hand om de som tilldelas oss. För-
modligen blir det familjer som vi kommer att ta oss an 
nästa gång, menar Amelie Gustafsson.

Nyfiken på kommunens LSS-verksamhet?

Kolla bloggen!
För de flesta är det en ganska anonym verksamhet.
Den kallas för LSS, ett begrepp du säkert har stött på 
i olika sammanhang. LSS betyder Lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade och förklarar ganska 
väl vad det handlar om – att ge service och stöd till 
personer med funktionshinder.
Vill du veta mer så rekommenderas ett besök på verksam-
hetens blogg. Personalen inom LSS har tillsammans byggt 
upp en enkel LSS-blogg skriven på lätt svenska. Tanken är 
att bloggen ska vara en samlingsplats för brukarna med 
information om kommunens LSS-verksamhet, men som 
också är öppen för allmänheten där alla kan se vad man gör  

inom LSS-verksamheten och läsa mer om vad LSS står för. 
 På bloggen kommer man att lägga ut bilder och texter 
om de olika aktiviteter man gör tillsammans med bru-
karna på deras fritid, naturligtvis med allas godkännande.
– Det är viktigt för brukarna att känna sig delaktiga i sam-
hället och få synas, säger Sasa Ivkovic som arbetar som 
habiliteringsassistent.
 Förutom LSS-bloggen har man inom verksamheten 
startat upp ett brukarråd. I rådet ska man tillsammans 
diskutera saker som brukarna vill ta upp, därmed öka 
inflytandet och göra alla mer delaktiga i de beslut som 
handlar om brukarnas rättigheter och skyldigheter.

Nyfiken på bloggen? Den finns på: lommabloggen.blogspot.se
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Tillverka din egen slime eller läsk. 
Bygg ett torn av rör eller tillverka en 
badbomb. Testa hur jättesåpbubblor 
uppför sig. Eller konstruera ett vat-
tenhjul och prova hur det fungerar.
 Det var några av alla de saker 
som eleverna på Alléskolan fick 
prova på när de ägnade en hel dag 
åt skolans temaområde: naturveten-
skap.

Om man tittar på nationell nivå, så 
håller ungdomars intresse för natur-
vetenskap på att svalna. Bland annat 
söker sig allt färre till högskoleutbild-
ningarna inom genren. 
 Mats Bauer, rektor och områdes-
chef för område Allé och Alléskolan 
förklarar:
– Nu är resultaten för våra elever 
bra, men vi ville prova något nytt och 
försöka ge våra elever en ännu bättre 
och mer stimulerande NO-undervis-
ning. Tittar vi på elevernas måluppfyl-
lelse i Lomma kommun så är dessa  

Eldflammor och konfettibomb
avslutade naturvetenskaplig vecka

rent generellt i topp när det gäller 
svenska och matte. Med framför allt 
goda kunskaper i matte har vi stora 
möjligheter att även bli duktiga inom 
naturvetenskap. Sverige behöver duk-
tiga vetenskapskvinnor och män som 
kan bidra till att lösa framtidens pro-
blem och i förlängningen skapa fler 
arbetstillfällen.
 Under läsåret 2015-2016 har sko-
lan ingått i ett skolutvecklingsprogram 
med inriktning mot de naturveten-
skapliga ämnena biologi, kemi, fysik, 
teknik och matematik. Programmet 
förkortas NTA och står för Natur 
vetenskap och teknik för alla. Om-
råde Allé och Alléskolan är först ut i 
Lomma kommun.
 Programmet är kopplat till ett 
vetenskapligt råd med experter från 
Kungliga vetenskapsakademin och 
Kungliga ingenjörsvetenskapsakade-
min. Deras uppgift är att kvalitetsgran-
ska utbildningsmaterialet.
 Grundtanken är att eleverna ska 

arbeta som forskaren, ställa frågor, 
söka svar, resonera med varandra, 
undersöka mera och dokumentera 
sitt arbete och sina resultat. Allé-
skolan har under läsåret avsatt ett 
rum för NTA undervisning, praktiskt 
möblerat och nära tillgång till mate-
rialet.
– Vi kan se att intresset för de natur-
vetenskapliga ämnena ökat efter att vi 
bara arbetat med temat i ett halvår, 
konstaterar Mats Bauer.
 Vetenskapsdagen arrangerades i 
samarbete med Lunds universitet och 
avslutades med att Mats Bauer själv 
visade hur man kan blåsa eldflammor  
med hjälp av nikt, som är sporer från 
lummerväxter. Nikten användes förr 
i pillerburkar för att dessa inte skulle 
klibba ihop, men även som teaterpy-
roteknik eftersom det är extremt eld-
fängt. Förr i världen kallades nikten för 
övrigt kärringkrut.
Dessutom brände Mats Bauer av en 
rejäl konfettibomb till allas förtjusning.

Parken vid Bjärreds Saltsjöbads blir naturreservat
Just nu pågår arbetet med att skapat 
ett naturreservat av bokskogen vid 
Bjärreds Saltsjöbad.
Området har för många ett stort 
emotionellt värde och har varit ett 
utflyktsmål under många årtionden. 

Bland träden finns också det så kall-
lade kärleksträdet, en gammal majes-
tätisk bok. Skogen är även en sam-
lingsplats för Bjärredsborna vid till 
exempel midsommar.
För att genomföra reservatsbildning-

en har Lomma kommun fått pengar 
från Länsstyrelsen. Förberedelserna 
pågår. Bland annat krävs en ny detalj-
plan för området. Om inget problem 
uppstår på vägen så kan området mar-
keras som naturreservat till nästa höst.  
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noterat

Visste du om att det finns möjlighet 
att låna flytvästar under en kortare 
period från Lomma kommuns Kon-
taktcenter i kommunhuset?
Det kan vara en bra möjlighet om fa-
miljen får gäster som ni kanske vill ta 
med ut på en tur på Öresund eller ut 
och paddla på något vattendrag.
 Västarna finns både i barnstorlek 
och för vuxna, för personer från tio till 
femton kilos vikt upp till 90 plus. 

B Kyhlbergs stiftelse,
patienter vid Gustav V

Jubileumsklinik
vid lasarettet i Lund.

Bidrag kan beviljas till tidigare
anställda på före detta Eterniten

och till patienter från Lomma
som vårdas eller har vårdats på

onkologiska kliniken vid
lasarettet i Lund.

Ansökningstiden är löpande.

Information och ansökan
Mer information lämnas av

ekonom Cecilia Rick,
telefon 040-641 10 72.

För att ansöka om utdelning ur
stiftelse skickas en skriftlig ansökan 

till: Lomma kommun
B Kyhlbergs stiftelse

Cecilia Rick
234 81 Lomma Kommun

Ansökningsblankett finns även på 
www.lomma.se, sök på stiftelser.

Här finns pengar
att söka!

Behöver du några extra
flytvästar i sommar?

Västarna går inte att boka i förväg, men 
eftersom det finns ganska gott om dem 
i förrådet, så brukar det lösa sig.
 Normalt brukar kommuninvånar-
na låna västar över dagen, men det 
finns de som har dem upp emot en 
vecka. Ja, du läste rätt, det stod låna: 
Det är nämligen helt GRATIS!
 Välkommen in i kommunhusets 
reception när du behöver låna några 
extra flytvästar!

Även i år kommer Lomma kommun 
att finnas med på Lommafesten sista 
helgen i maj.
När tidningen går i tryck är det två 
månader kvar till festen och det enda 
som egentligen är helt klart är vilka 
verksamheter som ska finnas på plats.
 Här är ett urval: Barnens Bästa 
kommer att berätta om vad man job-
bar med, även LSS-verksamheten och 
integrationen kommer att ha plats i 
kommunens tält. Kostverksamheten 

Träffa oss på festen!
kommer bjuda på något ätbart till 
hungriga festbesökare, vilket var ett 
populärt vattenhål förra året. Sam-
hällsbyggnadsförvaltningen får eget 
tält liksom Räddningstjänsten och Po-
lisen.
 Det kommer också att finnas in-
formation om fåglar i vår kommun, 
fågelguidning och fågelholksverkstad. 
Dessutom kommer sommarens tu-
ristfolder att delas ut. Ses vi?
 Vi finns på plats den 28 maj!

600 ton tung bro trycktes under järnvägsspår
I månadsskiftet trycktes en 600 
ton tung bro under järnvägsspåret i 
Lomma.
Bron betyder att det blir lättare och 
säkrare att gå och cykla mellan de 
östra och västra delarna av Lomma 
tätort.
 Den är placerad som en förläng-
ning av Algatan på den östra sidan av 
spåret och mynnar ut strax söder om 
järnvägsstationen, som i framtiden 
kommer att bli ett viktigt nav för re-
sande.
 Bron har tagit fyra månader att 
bygga. Arbetet med att sätta den 
på plats, kallat brolansering, lockade 
många besökare. På plats fanns re-
presentanter från Lomma kommun, 
Trafikverket och entreprenören som 
berättade om arbetet för intresserade.



Med en el-cykel har du alltid medvind!
En elcykel ser i princip ut som en vanlig cykel. Skillnaden är att den har motor 
och batteri. Du måste trampa för att komma framåt och du kan välja hur 
mycket hjälp du vill ha i hastigheter upp till 25 km/h. En laddning kan ta dig 25-
70 km beroende på cykel och hur mycket hjälp du väljer att ha. En elcykel kan 
också vara ett bra val för äldre och eller andra med nedsatt funktion.
– Med en elcykel har du alltid medvind.
– Uppförsbackar blir en enkel match.
– Efter ett stopp får du enkelt upp hastigheten igen.
– Du kommer snabbare fram.
– Inget svett i pannan.

SLIPP KÖER ...
Har du tänkt på att Skåne på många olika sätt är ett idealiskt land-
skap för den som cyklar. Speciellt i vår del, det sydvästra hörnet. Här 
är förhållandevis platt och gott om cykelstråk även ute på landsbygden 
och dessutom ganska tätt mellan orterna.
 Tjugofem minuter mellan Lomma och Bjärred, trettiofem minuter 
från Lomma till Lund och dryga timman från Bjärred och in till Malmö.

Brukar du pendla med bil, så är detta 
kanske ett utmärkt tillfälle att prova 
cykeln. Det är kommunerna i sydväs-
tra Skåne, Trafikverket och Region 
Skåne som i en gemensam kampanj 
ska få oss att cykla under mottot: 
Pendla med cykel. Syftet med kam-
panjen är självklart att få fler att välja 

cykel istället för bil när man pendlar 
till och från arbetet.
 I potten finns också en tävling 
med finfina priser.  Tävlingen startar 
i början av april och du hittar den på 
kampanjens hemsida:
www.pendlamedcykel.se
El-cyklar finns i vinstpotten!

Hinner du inte träna?
Din dagliga motion
till och från jobbet! 

Har du som de flesta andra ambi-
tionen att leva ett sundare och mer 
aktivt liv? Att få tid och ork att räcka 
till efter arbetsdagen är ibland svårt.
 Ett sätt att få med den egna häl-
san i livspusslet är att motionera till 
jobbet. Du behöver inte cykla varje 
dag eller året om för att se förde-
larna. Hitta det sätt som passar dig!

Att komma igång:
– Provcykla din väg till jobbet - kan-
 ske en frisk cykeltur på helgen?
– Ha gott om tid så kan du hitta din
 takt utan att stressa.
– Planera hur du ska fräscha upp
 dig när du kommit fram.
– Känns det lite långt? Mjukstarta 
 genom att bara cykla ena vägen
 och ta tillbakavägen en annan dag.

Fördel: Cykelpendla:
– Det går snabbare än man tror att 
 cykla. 10 km tar cirka 30 minuter.
– Du slipper köer och genaste vä-
 gen är oftast en cykelväg.
– Du slipper leta efter en parke-
 ringsplats.
– Du slipper lägga tid på gymmet.
– Vi sitter 60 procent av vår vakna
 tid. Speciellt du som har ett stilla-
 sittande arbete kan få sto-
 ra hälsovinster genom att ta
 dig till jobbet på ett aktivt sätt.
– Att få upp pulsen är bra för hjär-
 tat och frisk luft syresätter hjär-
 nan och andra organ.
– Muskler stärks i ben och rygg och
 du bränner kalorier.

VAR MED OCH TÄVLA

Inspireras av andras erfarenheter och tips på:
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Geraldine Thiere som är vatteneko-
log och arbetar på Lomma kommun, 
konstaterar att klimatförändringen 
innebär inte enbart skyfall och stora 
vattenmassor, utan också perioder 
med torka.
– Att vädret blivit mer extremt under 
de senaste åren är väl något som de 
flesta håller med om!
 Lomma kommun har tagit fram 
en liten broschyr med tips och infor-
mation kring vad vi alla kan göra för 
att ta hand om och utnyttja regnvatt-
net lite bättre. Missade du den finns 
den att ladda hem på lomma.se/klimat,  
under fliken ”Klimatsmart – vad kan 
du göra själv?”

Detta är väl en kommunal fråga?
– Självklart är det så, säger Geraldine 
Thiere. Men inte helt och hållet! Man 

Det blir större effekt om vi hjälps
åt att ta hand om regnvattnet!
Klimatförändringarna har gjort sig allt mer påminda under senare år, framför allt genom 
de kraftiga skyfall som drabbat vår region och de översvämningar som följde därefter. 
Konsekvensen har blivit att frågan om hur man ska kunna ta hand om regnvatten i stora 
mängder har kommit högt upp på dagordningen. Kanske är det så att vi alla i framtiden 
måste tänka lite mer klimatsmart och hjälpas åt för att möta problemet.

ska veta att i exempelvis Lomma 
och Bjärred äger kommunen bara 
cirka hälften av marken. Resten är 
privatägd. Kommunen jobbar redan 
på olika sätt med att förbättra förut-
sättningarna för att ta hand om stora 
mängder regnvatten.
– Tillsammans med allmänhetens hjälp 
kan vi nå mycket längre. Ett av proble-
men är att de hårdgjorda ytorna ökat 
medan växtlighet och naturområden 
minskat i vårt samhälle. 

Här är några tips från broschyren
Nyttja din tomts tillgångar:
En kvadratmeter tak ger cirka en li-
ter vatten per millimeter regn. Västra 
Skåne får uppemot 650 millimeter 
nederbörd per år, varav det mesta fal-
ler på sommaren. Med ditt tak och en 
regntunna kan du skörda regnet för 

bevattning – helt gratis. Bra att ha till 
hands när sommarvärmen bränner 
som bäst.
Låt regnvatten tränga ner i marken:
En tomt där vatten tillåts passera ner 
i marken, till exempel på gräsmattor, 
odlingslotter eller grusområden, gör 
att regnet kan infiltrera till grundvatt-
net. Det är väldigt viktigt att främja 
denna naturliga process, särskilt inom 
tätorter. Använd genomsläppliga 
material istället för att hårdgöra din 
tomt!
Satsa på din TRÄDgård! 
Ett vuxet träd dricker cirka 500 liter 
vatten en varm sommardag. Bladytan 
avdunstar mycket vatten. Häckar och 
träd på din tomt bidrar till lokal klimat-
reglering, genom till exempel bättre 
dränering, svalkande skugga vid vär-
meböljor och skydd mot hårda vindar.

Går du och funderar på att ta upp 
en ny fritidsaktivitet? Kanske lära 
dig något nytt, utmana dig själv 
eller helt enkelt komma ut och 
träffa nya människor med samma 
intresse som du.
Lördagen den 14 maj samlas för-
eningslivet i Slättängshallen i Lom-
ma för att visa upp sina föreningar 
och vad man sysslar med.

Moa Briem, kultur- och fritidsstra-
teg på Lomma kommun, berättar 
att det idag finns runt 100 regist-

Ny inspiration och nya idéer?

Missa inte Föreningarnas Dag den 14 maj!
rerade föreningar hos kommunen.
– Det finns goda förutsättningar 
för att vi ska få en stor och spän-
nande variation av utställare som 
vill visa upp vad man sysslar med.
 Runt 30 av föreningarna i kom-
munens register ägnar sig åt någon 
form av idrott och ett tjugotal är 
utpräglade kulturföreningar. Resten 
sysslar med allt annat mellan him-
mel och jord.
 Eftersom den 6 maj är sista 
dagen för föreningarna att anmäla 
sin medverkan vet man just nu inte 

exakt hur många som kommer att 
delta, men Moa Briem menar att 
mellan 20 och 40 föreningar är ett 
troligt antal. 
 Förutom att föreningarna får 
en chans att visa upp sig och knyta 
nya nya medlemmar till sin verk-
samhet, hoppas man också på att 
stärka samarbetet mellan förening-
arna som finns i kommunen.
 Varje förening får tillgång till cir-
ka 20 kvadratmeter. De som vill ha 
praktiska visningar kan, om det finns 
plats över, också få extra golvyta.

Föreningarnas Dag, lördagen den 14 maj kl 9–12 i Slättängshallen i Lomma
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En tillbakablick på året 2015
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I mars månad 2015 passerade Lom-
ma kommun 23 000 invånare. Där-
med är vi en av de kommuner som 
har den största ökningen i förhål-
lande till sin storlek. Och intresset 
är fortsatt stort för att bosätta sig i 
vår kommun.
Under året har Lomma utsetts till 
bästa boendekommun, bästa skol-
kommun, bästa kvalitetskommun och 
årets superkommun i Götaland.
 Biblioteken i Lomma/Bjärred fick 
årets servicepris av Lomma företags-
grupp. Svenskt Näringsliv utsåg kom-
munen till bästa nyföretagarkommun 
i Skåne. Badstranden vid Långa Bryg-

Under året har arbetet fortsatt med 
att skapa en kommunal utvecklings-
strategi för åren 2015 till 2030.
I denna beskrivs vad kommunen vill 
åstadkomma men också hur det ska 
gå till. Även ett nytt näringslivspro-
gram har tagits fram.
 Flera projekt har bedrivits under 
året kring utvecklingen av Lomma 
hamn, Lomma centrum och Bjärreds 
centrum. Utveckling av ett nytt verk-
samhetsområde vid Lervik/Östervång, 
med bland annat bostäder och för-
skola, pågår.
 Kommunen har tillsammans med 

NÅGRA AV ÅRETS HÄNDELSER 2015

Så är det dags att arkivera ännu ett år i den kommunala historieboken.
Det låter som en tjatigt mantra men även 2015 blev ett händelserikt år för Lomma kommun.
Utmaningarna uteblev självklart inte men löstes löpande på ett bra sätt.
På följande fyra sidor har vi samlat ett mycket litet axplock av årets alla händelser hämtade från Lomma
kommuns nästan hundra sidor tjocka årsredovisning, händelser noterade av de olika förvaltningarna.

gan kunde återigen hissa Blå Flagg och 
kommunens e-tjänst ”Mina Engage-
mang” nominerades till Guldlänken.  
 Dessutom kom Lomma kommun 
på andra plats i Lärarnas Riksförbunds 
skolranking, på åttonde plats i Lärar-
förbundets ”Bästa skolkommun”, på 
sjätte plats i en kartläggning av Sve-
riges kommuners arbete med klima-
tanpassning, blev näst bästa miljökom-
mun enligt tidningen Miljöaktuellt och 
kom på en tredje plats som ”Sveriges 
tryggaste kommun”.
 Listan kan göras lång! En ökande 
folkmängd ställer också krav på ut-
byggd kommunal service.

Under året har Slättängshallen i 
Lomma blivit klar och invigd liksom  
utbyggnaden av Alfredshällskolan i 
Bjärred. Arbetet med att ta fram de-
taljplaner för att uppföra Strandskolan 
och bygga ut Karstorp norra skola har 
pågått som planerat.
 Utegymmet i Fladängsparken, den 
nya cirkulationsplatsen vid Slättängs-
dammarna och en ny konstgräsplan 
i Borgeby har invigts under året.
 Det mycket omfattande flykting-
mottagandet har varit en utmaning 
för verksamheterna och då speciellt 
för social- och samhällsbyggnadsför-
valtningarna.

Det är en del av allt som hänt i Lomma kommun under 2015.
Läs mer på följande sidor om vad de olika verksamheterna själva lyfter fram i årsredovisningen.

Kommunövergripande verksamhet

Trafikverket, Region Skåne/Skånetra-
fiken och ett antal kommuner ge-
nomfört ett omfattande arbete för 
att få persontågstrafik på Lommaba-
nan. I den nu fastställda nationella pla-
nen finns Lommabanan, med station i 
Lomma tätort, med som ett projekt 
och med trafikstart år 2020.
 En risk- och sårbarhetsanalys ge-
nomfördes under hösten där scena-
riot var tågolycka med farligt gods.
 Vid trafikplats Flädie har kom-
munen förvärvat ett markområde 
på cirka fem hektar för att möjliggöra 
etablering av bland annat tankstation, 

pendlarparkering samt eventuellt en 
återvinningscentral. 
 Ett nytt projekt, ”Forskningskom-
mun”, startade under hösten. Projektet 
leds av Sveriges Lantbruksuniversitet i 
Alnarp. Förutom Lomma är bland an-
nat Malmö, Staffanstorp och Östra 
Göinge kommuner med i projektet.
 Enligt lag ska överförmyndaren 
förordna en god man för ensamkom-
mande barn och ungdomar upp till 
18 år. Antalet ärenden ökade kraftigt 
under 2015. Vid ingången av året fanns 
11 ensamkommande placerade i kom-
munen och vid årsskiftet fanns 65.

Hela årsredovisningen publiceras på hemsidan, www.lomma.se,så snart den är klubbad avLommas kommunfullmäktige!
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En tillbakablick på året 2015

Kvaliteten på utbildningsverksam-
heten i kommunerna utvärderas av 
många olika instanser varje år.
I Handelskammarens ranking placera-
des Lomma kommun på första plats, i 
Lärarnas Riksförbunds på andra plats 
och i Lärarförbundets på åttonde 
plats bland landets kommuner under 
året. Sveriges Kommuners och Lands-
tings ”Öppna jämförelser för grund-
skolan” har under 2015 bland annat 
gjort förändring av det sammanvägda 
resultaten. Årets ranking gav en 16:e 
plats av landets kommuner.
 Det digitala utvecklingsarbetet har 
fortsatt inom både förskola och skola. 
Detta arbete har även varit en del i att 

Av kommunens gymnasieelever gick 
under höstterminen 22 % i friståen-
de skola och resterande 78 % i kom-
munal. Detta är i stort sett samma 
siffror som tidigare år.
Andelen elever som antogs till ett 
högskoleförberedande program inför 
höstterminen 2014 var cirka 81 %, res-
terande cirka 19 % sökte ett yrkespro-
gram. Under vårterminen 2015 avbröt 
14 elever sin gymnasieutbildning. Un-
der höstterminen 2015 har sex elever 
avbrutit sin utbildning. Gymnasial vux-
enutbildning har haft cirka 72 heltids-
platser, en minskning med 17 platser.
 Under 2015 har 84 elever läst SFI, 
vilket är något fler än 2014.
 Under andra halvan av 2015 har 
Lärcentrum haft ansvar för att få till 
stånd en överenskommelse mellan 
Lomma och Arbetsförmedlingen inom 
”Delegationen för unga till arbete”. 
Detta är en förutsättning för att kom-

Kostenheten har ökat inköpen av 
ekologiska livsmedel under året. Fler 
vegetariska måltider har serverats.
Andelen matsvinn i förskolor och 
skolor har minskat under året.
Alfredshällskolans kök har byggts om 
från mottagningskök till tillagnings-kök. 
Vinstorpskolans kök har tillfälligt tagits 

Slättängshallen i Lomma invigdes un-
der året. Utöver detta har det tillkom-
mit ytor för spontanidrott med bland 
annat utegym och beachhandboll.
Fritidsverksamheterna har under året 
anslutit sig till ett nationellt nätverk för 
fritidsgårdar, KEKS. Nätverket arbetar 
med olika former av samverkan.
 En hel del av kommunens idrotts-
föreningar har också medverkat till att 
integrera flyktingar i sin verksamhet.

Ett nytt skolbibliotek på Karstorp-
skolan togs i drift under året.
 En satsning har gjorts på e-böck-
er på biblioteket. Både biblioteket 
och kulturföreningarna har haft ak-
tiviteter för integration.

För- och grundskoleverksamhet

öka vår attraktivitet som arbetsgivare. 
Trots brist på pedagoger har kommu-
nen lyckats rekrytera medarbetare 
med de kvalifikationer som efterfrågats.
 Under året har satsningar gjorts 
inom ramen för Matematiklyftet samt 
påbörjats inom Läslyftet.
 Löddesnäs förskola utsågs under 
året till övningsförskola för Lärarut-
bildningen vid Malmö Högskola.
 Samarbetet med socialförvalt-
ningen inom projektet Barnens Bästa 
har utvecklats i enlighet med de mål 
som beslutats.
 Slutbetygen i årskurs nio ligger på 
en hög nivå. Det genomsnittliga me-
ritvärdet för samtliga kommunala sko-

lor blev 252,1 – Bjärehovskolan 268,5, 
Pilängskolan 246,7 samt Rutsborgsko-
lan 241,9. Genomsnittligt meritvärde 
för riket totalt var 224,7.
 Grundskolans högstadium har un-
der året gjort anpassningar för att 
möta ökande antal nyanlända elever. 
Nya krav kring till exempel kartlägg-
ningen av nyanlända elevers förkun-
skaper har inneburit att mer resurser 
tagits i anspråk. Antalet skolor som tar 
emot nyanlända har utökats från två 
till tre. Skolorna har successivt anställt 
personal för att möta behoven. Re-
surscentrum erbjuder hjälp och stöd 
inom skolhälsovård och kurators-
verksamhet till nyanlända.

munen ska kunna ta del av de sök-
bara statsbidragen för traineeplatser 
samt de medel som finns för utbild-
ningsplatser.
 Under hösten 2015 flyttade Lär-
centrum sin verksamhet till Vinstorps-
skolan. Flyktingmottagandet under 
året har påverkat Lärcentrum som 
är ansvarig för att ungdomarna i ål-
dern 16-18 år, som blir kommunpla-
cerade, erbjuds gymnasieutbildning.  
Eftersom dessa inte behärskar det 
svenska språket är språkintroduktion 
det program som är aktuellt. Lomma 
kommun bedriver inte någon gymna-
sieutbildning i egen regi utan köper 
platser av andra, just språkintroduk-
tion av Lund, Burlöv samt Kävlinge 
kommun. Det finns dock en risk att 
det framöver blir svårt att få platser 
för språkintroduktion, eftersom även 
dessa kommuner har tagit emot ett 
stort antal nyanlända.

Gymnasieskola och vuxenutbildning

Kostverksamheten

i bruk för att tillgodose skolans elever 
och fritidsklubben med mat.
 Ett nytt livsmedelsavtal har ingåtts 
med början sommaren 2015.
 Till idrottsklubbar och andra för-
eningar som haft olika sommarläger 
i kommunen har kostenheten levere-
rat över 14 000 portioner.

Kulturverksamhet

Fritidsverksamhet
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En tillbakablick på året 2015

Senare delen av året har präglats av 
mottagandet av ensamkommande 
flyktingbarn. I januari fanns 19 barn i 
den egna HVB-verksamheten – Hem 
för vård och boende. Under hösten 
ökade antalet. I december var det 106 
barn, varav 65 i den egna verksamhe-
ten. De barn som inte bor i kommu-
nen, bor antingen på HVB-hem eller i 
familjehem i andra kommuner.
För att möta det ökade behovet 
startades under hösten tre nya HVB-

Under året har fler brukare tillkom-
mit och behoven har förändrats, vil-
ket har resulterat i en förstärkning 
av gruppbostäderna. Korttidsvistel-
sen för barn har också utökat sin 
verksamhet och öppethållande.

Vid årets början bildades samhälls-
byggnadsförvaltningen, i vilken byg-
genheten ingår som en del av miljö- 
och byggavdelningen.
Sedan tidig höst finns byggenheten i 
kommunhuset tillsammans med mer-
parten av förvaltningen. Omorganisa-
tionen och lokalflytten har medfört 
nya möjligheter till samarbete, kun-
skapsutbyte och gemenskap.
 Antalet ärenden som inkom-
mit och hanterats under 2015 har 

Individ- och familjeomsorg

verksamheter i Lomma. I oktober 
skapades en kris- och beredskapsor-
ganisation, som har varit en samman-
hållande kraft för att hitta nya möjliga 
platser. I december räckte dock inte 
platserna till. Under ett par veckor 
användes en boendesal. Vid årets slut 
hade alla plats i ordinarie verksamhet.
 När ett barn anvisas till kommunen 
har handläggaren 48 timmar på sig att 
utreda och hitta en placering. Eftersom 
det under hösten inte funnits platser 

på de egna verksamheterna har kom-
munen fått leta externa platser, i stor 
konkurrens med andra kommuner.
 I övrigt kan man notera att ett 
stort antal aktiviteter genomförts 
inom ramen för Barnens Bästa och 
under våren genomfördes en utvär-
dering av externa öppenvårdsinsatser 
som kommunen köpt in.
 Den dagliga verksamheten på Triv-
selhuset har fortsatt att utöka sin verk-
samhet, som följd av ökad efterfrågan.

I november 2014 beslutade social-
nämnden att inte förlänga avtalet 
om hemtjänst och särskilt boende. 
Under våren påbörjades en ny upp-
handling.
Utvärderingsmodellen ändrades och 
uppföljningen förtydligades. I juni be-
slutades att Frösunda Omsorg AB 
kommer att ta över driften av Jonas-
gården, Strandängsgatan, Vega och 
Orion, samt Attendo Sverige AB av 

Hälsa, vård och omsorg

driften för hemtjänsten i Lomma och 
Bjärred, med början i  mars 2016. Un-
der hösten har ett stort förberedel-
searbete gjorts med bland annat flera 
närståendemöten.
 Arbetet med att införa ÄBIC – 
Äldres Behov I Centrum – som ar-
betsform är i full gång. ÄBIC är ett 
arbetssätt som handlar om doku-
mentation av äldre personers behov, 
där syftet är att stärka individperspek-

tivet, likvärdigheten och att säkerställa 
rättssäkerheten.
 Under hösten startades ett certi-
fierat vårdhundsteam. Syftet är att sti-
mulera till rörelse och olika former av 
aktivitet, samt att minska smärta, oro 
eller nedstämdhet. Det goda arbetet 
med förebyggande verksamhet har 
fortsatt under året med bland annat 
Senior Sport School och Bättre Ba-
lansdagar.

LSS-verksamheten

Verksamheten dominerades under
året av ett flertal komplicerade ären-
den om miljöfarlig verksamhet och 
strandskydd.
En stor inventering av alla miljöfarliga 
verksamheter har genomförts. 
 Under året har extra resurser 
lagts på tillsyn på lantbruk.
 Ett stort arbete har utförts kring 
kommunens nedlagda deponier. Ar-
betet med dessa kommer att fort-
sätta med att ta fram ett åtgärdspro-
gram och en tidsplan.
 Ett samarbete med Burlöv, Käv-
linge, Åstorp och Söderåsens miljö-
förbund har inletts om bullerskydds-
åtgärder av Lommabanan.

Miljö- o hälsoskyddsverksamhet

Bygglovsverksamheten

varit fler än normalt, sannolikt med 
anledning av nya bestämmelser för 
ROT-avdrag. Detta har resulterat i att 
den lagstadgade handläggningstiden 
för bygglov på 10 veckor, inte kunnat 
uppfyllas under delar av hösten.
 Kvaliteten på de beslut som med-
delats har varit fortsatt hög eftersom 
att miljö och byggnadsnämndens be-
slut står sig väl i överprövande myn-
digheters och domstolars beslut och 
domar.
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En tillbakablick på året 2015

Kanalbron i Lomma hamn komplet-
terades under året med en gångbro 
för att förbättra trafiksäkerheten.
Byggande av gång- och cykelpassage 
under järnvägen i Lomma stationsom-
råde har påbörjats. Cirkulationsplatsen 
vid Brohus byggdes klar under året.
 Mark- och miljödomstolen har 
gett tillstånd att anlägga en skyddsvall 
längs strandängarna i södra Lomma 
samt beviljat tillstånd för erosions-
skydd vid tre- och fyrkantsdammarna, 
drift- och underhållsarbeten vid bad-
stränder samt rensmuddring av inlop-
pet till Höje å.
 Ett långsiktigt skötselprogram har 
antagits för parker och grönområden.

Teknisk verksamhet
skattefinansierad

Vatten och avlopp: Under året har ar-
betet fortsatt med följderna av 2014 
års översvämningar, bland annat med 
förslag på framtida åtgärder.
 En förstudie om samverkan kring 
reningsverket i Borgeby har initierats 
med Kävlinge kommun.
 Taxan höjdes vid halvårsskiftet 
med cirka 3 % för att möta kostnads-
ökningar.
Avfallshantering: Förfrågningsunder-
lag för upphandling av ny renhåll-
ningsentreprenad har tagits fram och 
annonserats ut. En ny avfallsplan för 
har tagits fram.
 Beslut togs om att höja renhåll-
ningstaxan med 4 % från och med 
februari 2016 för att möta framtida 
kostnader och investeringar.
Hamn: Förstärkningsarbete av pirhu-
vudet under fyren i Lomma hamn har 
utförts.

Teknisk verksamhet
avgiftsfinansierad

Bland de större investerings- och un-
derhållsprojekt som färdigställts eller 
påbörjats under året kan nämnas:
Om- och tillbyggnad av Alfredshälls-
kolan. Uppförande av Slättängshallen. 
Underhåll och reparation av Bjäre-
hovs förskola. Underhåll och repara-
tion av Pilängskolan. Avdelningen har 
även haft en aktiv roll i byggnadsan-
passning vid flyktingmottagningen.

Teknisk verksamhet
fastighetsverksamhet

VART GICK
SKATTEPENGARNA?
Varje 100 kronor i skatt till kommunen
användes under 2015 så här:

39,52 kronor
till för- och grundskole-
verksamhet

16,79 kronor
till teknisk verksamhet

14,50 kronor
till hälsa, vård och omsorg

8,06 kronor
till gymnasieskola och 
vuxenutbildning

7,01 kronor
till kommunövergripande
verksamhet

3,77 kronor
till LSS-verksamhet

3,02 kronor
till individ- och familjeomsorg

2,91 kronor
till årets överskott

1,88 kronor
till fritidsverksamhet

1,79 kronor
till kulturverksamhet

0,50 kronor
till plan- och byggverksamhet

0,25 kronor
till miljö- och
hälsoskyddsverksamhet

Så här får
kommunen
sina pengar:

 82,0 %  skatter,
   generella
   statsbidrag
 17,6 % avgifter
 00,4 % finansiella   
   intäkter
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Av de 245 kilona är 122 kilo restavfall 
som förbränns. Men med det brinner 
tyvärr även värdefulla resurser upp.
 Av de 122 kilona som bränns 
hade vi kunnat återvinna 53 %, som 
är matavfall och förpackningar. 
 Glädjande är att väldigt många har 
koll på hur smart det är att sortera 
ut matavfallet. Hela 64 % av matavfall 
från kommunens invånare samlas in, 
vilket i gengäld ger oss miljöanpassat 
gödselmedel samt biogas som kan 
användas till att driva bilar.   

Det finns möjlighet att bli bättre 
Lite drygt 35 % av vårt matavfall sor-
teras inte ut utan hamnar i restavfallet 
och eldas upp.

245 kilo avfall 
per person!
Så här blev
ditt ”avfallsår”
Under året genererade vi i Lomma 
kommun cirka 245 kg avfall per per-
son.  Vad hände med ditt avfall?

Många i Lomma kommun vill göra nya 
produkter av sina tidningar och för-
packningar och det hjälper gärna åter-
vinningsbolagen till med. Nästa gång du 
öppnar en förpackning eller tidning är 
det kanske ditt gamla avfall som blivit 
något nytt. Materialet från tidningar och 

förpackningar kan användas minst sju 
gånger oftast fler, beroende på vilket 
material det är. Att göra nya produk-
ter av materialet är dock svårt om 
det brinner upp, som nästan 25 % av 
tidningarna och förpackningarna gör 
idag när de läggs i restavfallet.
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Nouruz är en festhögtid från forniransk 
tid och firas av bland annat av personer 
med iranska, kurdiska och afghanska röt-
ter. Norouz betyder ny dag på persiska 
och är på samma gång ett nyårsfirande 
och en hyllning till våren. Att det kan vara 
nyår i mars månad beror på traditionen 
att iransktalande länder utgår från mån-
kalendern och inte solkalendern.
 Annica Widmark, kommunens kul-
tursamordnare, som håller samman 

Fullt hus 
vid persisk
kulturfest
En mer effektfull och lyckad avslut-
ning kunde det knappast bli på årets 
Kulturvecka. 
 Platsen var Dansrotundan i Lomma.
 Kort efter att dörrarna öppnats 
var lokalen fylld med glada människor, 
liksom dansgolvet. Ganska snart var 
det troligen minst 40 grader varmt i 
den relativt stora lokalen.
 Succé är en underdrift, när Lom-
ma kommun bjöd in till Nouruz.

innehållet i Kulturveckan, berättar att 
man ville hitta något nytt. En tanke föd-
des att ta hjälp av de ungdomar som 

kommit till kommunen som flyktingar. 
Förutom en avslutningsfest så skulle det 
ge ungdomarna en chans att handgrip-
ligen se hur Sverige fungerar.
 En grupp på ett femtontal personer, 
med personal som arbetar med mot-
tagandet inom kommunen och ungdo-
marna själva tog tag i uppdraget. 
– Jag är nästan chockad, konstaterar 
Annica Widmark. Detta är långt, långt 
över förväntan. Besökarna kommer 
och går och cirkulerar runt. Jag gissar 
att vi redan efter en timma är uppe i 
400 besökande.

Musik och dans
av olika sort och stil fyllde kvällen
Abdi Hashi som arbetar som integra-
tionshandledare underströk att det var 
en kulturkväll med ett blandat innehåll 
där nyårsfesten enbart var en del.
– Den viktigaste för oss är tanken att de 
nyanlända ungdomarna får lära känna 
svenskar och att Lommaborna lär kän-
na ungdomarna, som man sedan träffar 
runt om i kommunen.
 Liksom den västerländska nyårsfes-
ten är Nouruz en dag där man lämnar 
det gamla bakom sig och tar tag i något 
nytt.
 Därför avslutades kvällen med en 
tradition där man springer och hoppar 
över eldar till publikens stora jubel.

På Barn- och utbildningsnämndens se-
naste sammanträde passade nämnden 
på att genom sin ordförande, Robert 
Wenglén, hylla klass 5D från Piläng-
skolan för deras fina prestationer i Vi 
i femman.
Klassen hamnade på en femteplats i 
tävlingen och var endast en placering 
ifrån att gå till finalen. En imponerande 
insats!
 ”Vi i femman” startade i Sveriges Ra-
dio redan 1963. Cirka 4 000 klasser med 
70 000 elever deltar i uttagningarna.
 Den klass som fick bäst poäng i ut-
tagningen, i hela Sverige, var i år klass 
5D på Pilängsskolan i Lomma. Av max-
poäng 25 fick klassen ett snittpoäng på 
24.52.

Pilängselever hyllade för insatser i Vi i femman



Alla var vinnare
i Ung Talang!
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Nationaldags-
firande
Må 6 juni kl. 11.00
Bergaparken i Bjärred
10.45  Musikkår och fanborg  
 tågar från Jonasgården
 Högtidstal, utdelning av
 flaggor mm.
 Musikframträdanden  
 med Kulturskolan,
 Gyllins Drängar och 
 Companiet Show   
 Sportklubb.
 Kaffe/kaka serveras av  
 Bjärred Borgeby
 Önnerup
 Röda Korskrets
Arr: Kultur- och fritidsnämnden

VI FIRAR ...
Valborg i Bjärred
Lördagen den 30 april
18.45 Fackeltåg från
 Scoutgården
19.20 Valborgsmässoelden  
 tänds i
 Bjärreds Saltsjöbad
 Vårtal, sång, musik.
Arr : Bjärreds scoutkår i samarbete med 
Lions Bjersund och
Kultur- och fritidsnämnden

Valborg i Lomma
Lördgen den 30 april
20.00 Fackeltåg från
 Pilängsskolan
20.30 Valborgselden tänds,  
 stranden vid
 Dansrotundan
 Vårtal.
 Musik av Kulturskolans  
 blåsorkester. Sång av
 Lomma Kyrkokör.
Arr : Kultur- och fritidsnämnden

Valborg i Borgeby
Lördagen den 30 april
Vid Tennishallen, Borgeby
19.00  Våren hyllas i brasans  
 sken med sång och   
 musik.
 Korv och bröd samt  
 dryck finns att köpa.
Arr : Borgebygruppen,
Borgeby kulturhistoriska forskarlag

Det var sammanlagt tolv olika framträdanden som ställde upp när Ung Talang 
genomfördes för första gången i den här formen, för kommunens ungdomar. De 
olika numren var i sin tur framplockade efter lokala deltävlingar på kommunens 
olika fritidsklubbar. 
Bland annat dans, rapp, sång, gymnastik och musikal stod på programmet.
Hiphopgruppen Djungeln uppträdde som mellanakt och de tre bandmedlem-
marna i Djungeln fick också fungera som jury i tävlingen.
Det var som sagt första gången som tävlingen anordnades men tanken är att det 
ska bli en tradition.
Det konstaterades att alla som kommit till finalen självklart var vinnare, även om 
ett bidrag utmärkte sig särskilt och fick motta vandringspokalen att ta med hem 
till sin fritidsklubb till nästa år då det blir dags igen.

Ebbe imponerade stort på
publiken och juryn.

Det vinnande bidraget var Vida 
Felicia och Hedda från Vinstorps 
fritidsklubb som framförde 
When I grow up från Matilda 
the Musical med både sång och 
koreografi.

Vendela, Emily och Klara från 
Bjärehovs fritidsklubb dan-
sade till en låt av Little Mix.
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kultur & evenemang
Med reservation för ändringar.

Detta är ett urval av för oss kända arrangemang!
Mer information och komplett lista på anmälda arrangemang finns på www.lomma.se 

UTSTÄLLNINGAR

5 juni–28 augusti
Söndagsöppet på
Tegelbruksmuseet
Visningar, utställningar, kaffeservering.
Öppet söndagar kl 13.00–16.00
Bjersunds Tegelbruksmuseum
Arr: Hembygdsföreningen Lomma

16 mars–30 oktober
Modelltraktorutställning
Invigning söndag 15 maj kl 13.30.
Öppet ons o sön kl 13–16. Fri entré.
Skånska Lantbruksmuseet

22 mars–29 april
Vivika Hagberth - grafik
Bjärreds bibliotek

2 april–28 april
Avtryck - Intryck
Lomma bibliotek
Arr : Fotoklubben Objektivet

1 april–28 april
Lena Ekdahl, keramik
Lomma bibliotek

2 maj–13 maj
Friluftsfrämjandets
fotogrupp - foto
Bjärreds bibliotek, Lomma bibliotek

7 maj–22 maj
Lomma genom vykort
Öppet lördag–söndag kl. 12–17
Kraften
Arr: Lomma Museiförening

17 maj–3 juni
Britt Danielsson - textil
Bjärreds bibliotek

7 maj–26 maj
Olle Berlin
Lomma bibliotek

28 maj–11 juni
Thomas Fåhraeus - akvarell
Lomma bibliotek

MUSIK

Ti 12 april kl 18.30
ABBA – The Story
Med Carl Magnus Palm, expert i 
ämnet ABBA och elever från Kultur-
skolan spelar.
Biljetter à 50 kr säljs på biblioteken.
Bjärreds bibliotek

Lö 16 april kl 16.00
Symfonikonsert
Ungdomar från Lunds Kulturskolas 
stråk- och blåsorkester.
Fri entré.
Bergasalen, Bjärred
Arr: Bjärreds församling

Sö 17 april kl 18.00
Musik till vila
Gunnar Lindgren spelar lugna klassiska 
favoriter på orgel och piano.
Bergakyrkan
Arr : Bjärreds församling

Sö 24 april kl 16.00
Vårkonsert
med Lomma Musiksällskap
Dirigent Egon Nilsson.
Egon Nilsson - violin,
Bo Dahlgren - violin och dragspel, 
Hans Sandborg - cello,
Göran Jackson - trumpet.
Biljetter säljs på biblioteken i Lomma 
och Bjärred. Resterande vid entrén.
Dansrotundan, Lomma

Lö 28 maj kl 15.00
Vårcaprice
Med Gyllins Drängar
Dansrotundan, Lomma
Entré 50 kr.

Sö 29 maj kl 18.00
Gospelkonsert
Berga Gospel och kompgrupp.
Fri entré.
Arr : Bjärreds församling
Bergakyrkan, Bjärred

TEATER

Fr 22 april kl 19.00
Djävla mansfolk!
Sångerskan Åsa Berg tolkar Monica 
Zetterlund.
Biljetter : Tel 070–347 54 60 eller i 
kassan två timmar innan föreställning.
Pilängsteatern, Lomma
Arr: Lomma-Bjärred Riksteaterför.

Ti 24 maj kl 19.00
Monster med Teater 23
En musikalisk svart fars
där familjeidyllen är en fasad.
Biljetter : Förköp på Lomma bibliotek 
eller i kassan två timmar innan före-
ställningen.
Slättängshallen, Lomma
Arr: Lomma-Bjärred Riksteaterför.

FÖREDRAG

Ti 12 april kl. 18.00
Strömmar av plast
Filmvisning och diskussion
om skräp i havet. Fri entré.
Lomma bibliotek
Arr : Samhällsbyggnads förvaltningen

Ti 19 april kl 19.00
Den odödlige snapphanen
Föredrag med Tor Flensmarck
Gula paviljongen, Lomma
Arr: Lomma-Burlöv Släkt- o Folklivsf.

Lö 23 april kl 14.00
Kina igår och idag
”En annan värld : Minnen från Kina 
1961-62”. Cecilia Lindqvists berättar om 
mötet med världens folkrikaste land.
Biljetter à 50 kr säljs på biblioteken.
Bjärreds bibliotek
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Med reservation för ändringar.

On 27 april kl 19.00
Växtkompositioner
i trädgården
Trädgårdsingenjörerna Lotta Jacobs-
son och Jacob Vallkil delar med sig av 
sin erfarenhet av växtkompositioner.
Lomma bibliotek

To 28 april kl 19.00
Plats för scenen för
en odödlig 400-åring
Forskarföreläsning.
Kiki Lindell berättar om att undervisa i 
Shakespeare och om scenisk framställ-
ning som en del i språkundervisning.
Lomma bibliotek

On 11 maj kl 18.00
Min väg till Sverige
Ursula Jönsson berättar om hur hon 
utvandrade från Tyskland till Austra-
lien, kom till Sverige och Bjärred.
Lomma bibliotek

ÖVRIGT

Måndagar kl. 15–16 (t.o.m. 7/6)
Språkcafé
För dig med svenska som andraspråk.
Lomma bibliotek

Ti 12 april kl. 19.30
Doc Lounge Live
Visningar av det allra senaste från 
dokumentärfilmsvärlden.
Biljetter à 50 kr säljs på biblioteken
Lomma bibliotek

To 14 april kl. 13.30
PRO:s modevisning
Doris Dam och Nisses Herr visar 
vårens mode. PRO:s mannekänger.
Entré 50 kr, kaffe och kaka ingår.
Dansrotundan, Lomma
Arr: PRO Lomma

To 14 april kl. 18.30–21.00
Taizé och Open Space
Lomma församlingshem
Arr: Lomma församling, Strandkyrkans 
förs., Nykraft o Månzzon Mindinvest

To 14 april kl 18.30
Naturkväll Habo Camping
Samling kl. 18.30 Ansv: U-B Andersson
0708–41 91 04
Arr: Naturskyddsför. i Lomma-Bjärred

Må 18 april kl 16.00–18.00
Himmel och pannkaka
Gemenskap för alla åldrar. Skapande, 
lek, sång och andakt. Kvällen avslutas 
med himmelskt goda pannkakor.
Lomma församlingshem

On 27 april kl 19.00
Månadsmöte
i Lomma rödakorskrets
Bengt Åke Bengtsson berättar om
Edvard Persson och sjunger hans 
sånger.  Kaffeservering och lotteri.
Havsblick, Lomma

To 28 april kl 18.00
Vandring Salviken-Vikhög
Samling: Lomma busstation kl. 18.00 
eller Bjärred centrum kl. 18.15.
Slutstation P-platsen vid infart till 
Vikhög kl. 18.30
Ansvarig: Ingrid Elmgren
0736–26 20 06
Arr: Naturskyddsför. Lomma-Bjärred

Ti 3 maj kl 16.00–18.15
Sök dina rötter!
Lomma-B Släkt- o Folklivsforkare. För-
handsbokning (45 min/pers). Anmälan 
till bjerreds.bibliotek@lomma.se eller 
tel 040–641193.
Bjärreds bibliotek

Lö 7 maj kl 08.00
Fågelskådningens dag
Vi besöker naturreservaten Löddes-
näs och Domedejla mosse.
Samling: Lomma busstation kl. 7.45 el-
ler kl. 8.00, Löddesnäs fågeltorns Park. 
Ansv. Lars-Göran Lillvik, 0721–84 73 26
Arr: Naturskyddsför. Lomma-Bjärred

Sö 8 maj kl 13.00–16.00
Växtloppis
Växter och annat till trädgården.
Kaffeservering. Avgift: 50kr/säljare. 
Säljare är välkomna från kl 12.
BjersundsTegelbruksmuseum
Arr: Hembygdsför. i Lomma kommun

Lö 14 maj kl 10.00
Förslåtter Domedejla mosse
Samling: Lomma busstation kl. 9.45 
eller vid Rutsborgsskolan kl. 10.00 
Ansvarig: Lars-Göran Lillvik
0721–84 73 26
Arr: Naturskyddsför. Lomma-Bjärred

To 26 maj kl 18.30
30-årsjubileum
Naturskyddsföreningen
Vi träffas vid Slottet. Lars-Göran, för-
eningens ordförande i 30 år, berättar. 
Tipsrunda. Föreningen bjuder på tårta.
Föranmälan senast 23 maj.
Alnarpsparken
Arr: Naturskyddsför. Lomma-Bjärred

27-28 maj
Lommafesten i Lomma
Marknad, Lommaloppet, musik, samba-
tåg, Ankrace, tivoli, mat
Arr: Lomma Event
www.lommaevent.se

Sö 5 juni kl 19.00
Naturnatten
Nöbbelövs mosse
Samling: Lomma busstation kl. 19.00 
eller Bjärred centrum kl. 19.15.
Ansvarig: Henrik Jonsson
0708–98 91 79
Arr: Naturskyddsför. Lomma-Bjärred

6 juni kl 10.00-16.00
Nationaldagsvolley
Prova-på-volleyboll på stranden. 
Lomma strand
Arr: Bjärreds Volleybollklubb (BVBK)

Sö 12 juni kl 08.00
Orkidéer nordöstra Skåne
Ta med mat till två rejäla fikapauser.
Samling: Bjärreds centrum 07.45 eller 
Lomma busstation 08.00.
Ansvarig: Thomas Grahn
0727–20 16 16
Arr: Naturskyddsför Lomma-Bjärred

FÖR BARN

Lö 23 april kl. 11.00-14.00
Slöjda med papper
Lär dig att slöjda vackra saker av 
återbrukade böcker tillsammans med 
Hemslöjden Malmöhus. Drop in.
Lomma & Bjärreds Bibliotek
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En liten titt i historieboken ...

Lomma kommuns verksamhet under-
söks löpande av olika organisationer 
och undersökningsföretag. Under 
inledningen av 2016 har tre nya un-
dersökningar presenterats – SCB:s 
medborgarundersökning, servicemät-
ning av telefoni och e-post och sam-
manställningen Kommunens Kvalitet i 
Korthet.  Alla tre ger Lomma kommun 
fina resultat inom de flesta områden.
 Medborgarundersökningen från 
SCB görs varje år i form av en enkät 
som skickas ut till cirka 1200 personer 
i mellan 18 och 84 år. Verksamheterna 

Fina resultat i tre nya kvalitetsmätningar
får generellt mycket gott betyg och har 
dessutom blivit bättre jämfört med 
förra årets resultat.
 Servicemätningen görs av ett un-
dersökningsföretag som ringer och 
skickar frågor till kommunen för att se 
hur tillgängligheten är, vilket bemötande 
man får och kvaliteten på svaren. Un-
dersökningen gäller både kommunens 
Kontaktcenter och de olika förvaltning-
arna. Telefonkontakterna hamnade på 
fjärde plats av de 144 kommuner som 
undersökts. En del e-postmeddelanden 
saknade vissa kontaktuppgifter, något 

som noterades i undersökningen.
 Kommunens Kvalitet i Korthet 
(KKiK) är en sammanställning av flera 
olika undersökningar som gjorts under 
året från bland annat Skolverket, Soci-
alstyrelsen och SCB. I KKiK tittar man 
på 40 olika mått inom kategorierna till-
gänglighet, trygghet, delaktighet och in-
formation, kommunens effektivitet och 
kommunen som samhällsutvecklare. 
Här kan man notera höga resultat inom 
bland annat skolans område. Något 
som kan förbättras är nöjdheten inom 
hemtjänsten.

Vår lilla tillbakablick gör vi denna gång 

med hjälp av ett tidningsklipp från 

Skånska Dagbladet den 30 oktober 

1952 och ett tätskrivet referat från 

Flädie kommunalfullmäktige. Detta var 

flera år innan Lomma och Flädie med 

då tillhörande Bjärred slogs samman 

till en kommun. Nog har världen för-

ändrats även om en del känns igen!

Vid mötet beslutades bland annat om 

restitution av nöjesskatten för en av 

Borgeby gymnastik- och idrottsförening 

anordnad sommarfest. Jodå, som ar-

rangör fick man då betala en nöjesskatt 

på biljettintäkterna till kommunkassan.

 Nöjesskatten infördes 1919.  I bör-

jan av 1950-talet var den 10 % av bil-

jettintäkterna vid kulturella och 20 % vid 

andra föreställningar. Tillställningar som 

anordnades i undervisningssyfte var un-

dantagna! Skatten avskaffades 1963.

 Vid kommunalfullmäktigemötet be-

slöts också ”att på fru Greta Jönsson 

överföra den förutvarande affärsinne-

havarens tillstånd till utskänkning av pils-

nerdricka”. Det gick tydligen att få sig 

en ”dricka” när man var och handlade i 

butiken på hörnet! 
 Dessutom beslutade kommunalfull-

mäktige att dela ut bidrag till förenings-

livet. Sett genom dagens ekonomiska 

glasögon ganska blygsamma pengar, 

men i början av 1950-talet betydligt 

mer värdefulla. 
 Som exempel beslutades att bidra 

med 1 700 kronor till Flädie erkända 

centralsjukkassa.  ABF i Flädie fick 500 

kronor som bidrag till sin verksamhet, 

Skånes blindförening 50 kronor, Fräls-

ningsarmén 50 kronor, Hörselfrämjan-

det 100 kronor och Södra distriktet av 

De vanföras riksförbund 600 kronor.

 Då ska man veta att, enligt SCB*, en 

liter mjölk kostade 34 öre år 1950, ett 

kilo ägg 3 kronor och 41 öre,  ett kilo 

falukorv 2:99,  bensinen 74 öre litern 

och ett kilo kaffe 8:28. Det blir 4 kronor 

och 14 öre per halvkilosförpackning! 

Vad har vi för halvkilospris idag?

 Dessutom beslöts att man från 

1 januari skulle införa ett kommunalt 

bostadstillägg för folkpensionärer med 

276 kronor till ensamstående och 204 

kronor för gifta. Säkerligen ett betydel-

sefullt tillskott i kassan hos många senio-

rer på den tiden.
 För den lilla kommunalkassan var de 

75 000 kronorna som avsattes till att 

utreda avloppssituationen inom Bjär-

reds villasamhälle en stor post.  Osäker-

heten om hur avloppet skulle lösas för 

framtiden var en av anledningarna till 

att bostadsbyggande var i princip obe-

fintligt i både Bjärred och Flädie i början 

av 1950-talet. Med detta rådde också 

en stor brist på nya bostäder.

 Dessutom beslutades att höja kom-

munalskatten med 50 öre till 5 kronor 

och 50 öre. En skattehöjning med 10 %!

Gymnastikförening fick nöjesskatt tillbaka,

och Greta tillstånd att servera pilsnerdricka!
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Rapporterna finns på kommunens hemsida, lomma.se, under fliken Kommun och politik/Kvalitetsarbete.


