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• Lomma – en Fairtrade City. Vill du också engagera dig? Sidan 3
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Under Lommafesten tog årets sommarvärdar chansen att presentera sig och dela ut årets
upplaga av Äta Sova Göra och Evenemang 2016. Jesper Salomonson och Malte Olsson lär 
du träffa på många gånger under sommaren liksom deras kollegor.
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Det var en jämn ström av besökande som tittade in i 
Slättängshallen när föreningarnas dag arrangerades.
Sammanlagt var det cirka 25 föreningar som visade upp vad 
de sysslar med. Det handlade om allt från träning och friskvård 
till idrottsföreningar och sportklubbar, föreningar med kultur-
historiskt tema, pensionärsföreningar och många fler.
 Kultur- och fritidschefen Michael Tsiparis berättade att det 
hade varit ett stort intresse från föreningslivet att delta.
– Även om en lördagsförmiddag i maj månad kanske inte är 
en optimal dag så tycker jag att det fallit väl ut. Möjligen ska 
Föreningarnas Dag ligga under tidig höst eller tidigare på våren 
och inte så nära sommaren, konstaterade Michael Tsiparis, och 
fortsatte;
– Att det blir fler Föreningarnas Dag är ganska säkert, men 
föreningarna måste själva få vara med och bestämma när.
Det är ju de som står för arbetsinsatsen och bemanningen i 
sina montrar.
 Ett annat arrangemang som startat upp under våren är 
dagar för spontanidrott på Slättängshallen.
 Tre lördagar under våren har hallen öppnats för alla. Det 
har funnits möjlighet att prova många olika aktiviteter. Bollar, 
klubbor och annan idrottsutrustning har funnits att låna. En 
hinderbana för barn har också byggts upp annars är det del-
tagarnas intresse som styrt utbudet av  idrotter.
– Detta är också något som troligen kommer tillbaka, säger 
Moa Briem, kultur- och fritidsstrateg. Vi har kunnat räkna in runt 
300 besökare vid varje tillfällle. Det får väl anses som lyckat!

Många nyfikna på våra föreningar
Föreningarnas Dag:

Karin Malmgren, Sanna Jörgensen och Anne Klang och deras 
”Companiet - Show sport klubb” var en av de föreningar som 
visade upp sig på Föreningarnas Dag.
Alla tre tyckte att det var kul att träffa folk och berätta om vad 
man sysslar med. Dessutom fick man tillfälle att knyta kontakt 
med andra föreningar. För närvarande har föreningen runt 200 
medlemmar och ett 25-tal ledare. 

I slutet av april kom en ny prognos för hur många ensam-
kommande barn- och ungdomar man antar kan komma 
till landet under 2016. Totalt handlar det om cirka 7 000 
personer. 
Det fördelningstal som numera finns och som ska säkra att 
alla kommuner tar sitt ansvar för flyktingmottagandet ligger 
för Lomma kommun på tre promille.

Ny prognos från Migrationsverket

21 nya ungdomar under 2016
– Det innebär för vår del 21 personer. Självklart kan det varie-
ra något, både upp och ner. Det betyder att vi under ordnade 
former kan planera för ett bra mottagande. Man kan också 
konstaterar att det finns en del platser kvar i andra kommu-
ner som först ska fyllas. Så vi räknar inte med att det kommer 
några nya ungdomar till Lomma kommun förrän efter som-
maren, säger socialchefen Amelie Gustafsson.
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Lomma kommun har åter igen blivit 
omdiplomerad som Fairtrade City.
Det är tredje året i rad. Nu vill den 
styrgrupp som leder arbetet att 
ännu fler ska hjälpa till att stärka 
Lommas profil som en kommun 
som jobbar för en hållbar utveckling.
Diplomeringen bygger på att man år 
från år ska bli lite bättre och göra lite 
mer för ett hållbart samhälle med hjälp 
av rättvis handel och etisk konsumtion.
 Första året var det mer eller min-
dre de nu så välkända Fairtrade-märkta 
bananerna som gav Lomma kommun 
den första diplomeringen. Ja, såklart till-
sammans med att ett antal andra krav 
uppfylldes, däribland att det finns ett 
utbud av Fairtrade-märkta produkter i 
butiker, på caféer och restauranger och 
andra serveringsställen, samt på arbets-
platser. Dessutom skulle det finnas en 
styrgrupp med så bred sammansätt-
ning som möjligt. När Lomma kommun 

Fairtrade City
diplomerad – igen!

uppfyllde samtliga 
kriterier blev kom-
munen diplomerad.
Efter det har det 
hänt mycket. Allt fler har börjat enga-
gera sig, både föreningar och företag.
– Genom att vara en Fairtrade City 
vill vi visa att vi både kan och vill leva 
upp till de etiska krav för rättvis han-
del som finns, konstaterar Emily Turg-
man Gruian, projektkoordinator för 
Lommas Fairtrade City-arbete. Vi kan 
se tillbaka på en fantastisk utveckling 
under de år som gått.
Gör det verkligen någon skillnad om 
man köper Fairtrade-produkter ?
Emily Turgman Gruian förklarar:
– Det gör det absolut! Om vi exem-
pelvis väljer att köpa Fairtrade-märkta 
bananer i butiken, så bidrar vi till att de 
som plockar bananerna kan jobba i en 
bra miljö och till en skälig lön. Med en 
skälig lön har producenterna råd att till 

exempel bo bättre och låta sina barn 
gå i skolan. Efterhand som antalet kon-
sumenter som efterfrågar och köper 
Fairtrade-märkta produkter ökar, så 
kommer också allt fler grossister och 
butiker köpa in dessa produkter. Det 
blir en snöbollseffekt, helt enkelt.
 Idag handlar det om så mycket 
mer än bananer. På marknaden 
finns Fairtrade-märkt kaffe, te, ka-
kao, drickchoklad, chokladkakor, färsk 
frukt, juice, ris, glass, socker, müsli, 
snacks/godis och honung. Dessutom 
går det att köpa Fairtrade-märkt vin, 
rosor, sportbollar och produkter 
som innehåller Fairtrade-certifierad 
bomull. 

Styrgruppen för Lommas

Fairtrade City-arbete samlad.

I styrgruppen för Lommas Fairtrade City finns: Kevin Nyström – Karstorpsskolans elevråd, Anders Berngarn – 
kommunstyrelsens ordförande, Åsa Anderberg – Eko-skafferiet, Lisa Bäck – oppositionsråd, Ann Ellis – kostchef, 
Robert Kandell – Bjärreds IF, Anna Kristiansson – Bjärreds församling, Ingrid Christiansen – Bjärred-Borgeby-
Önnerups Röda kors-krets, Fredrik Högberg – ABF Lomma, Emily Turgman Gruian – projektkoordinator för 
Lommas Fairtrade City-arbete.

Vill du också engagera dig, eller veta mer om Fairtrade City-arbetet i Lomma kommun?
Hör av dig till: fairtrade@lomma.se

Det är IVL Svenska Miljöinstitutet som 
gjort en ranking av Sveriges kommuner 
och där Lomma kommuns miljöarbete 
rankas på toppen i landet. 
 Att kommunen placerats bland de 
tre bästa var redan klart när tidningen 
gick till tryck. Det slutliga placeringen 
blir offentligt idag eller i går, om du får 

Kommunens klimatanpassning uppmärksammad

Resultatet presenteras på hemsidan, www.lomma.se

tidningen i brevlådan på tisdagen.
 Resultatet baseras på en omfattan-
de enkätundersökning som deltagande 
kommuner fått svara på.
 Institutet grundades för 50 år sedan 
av staten och näringslivet gemensamt 
för att bedriva forskning kring industrins 
luft- och vattenvårdsfrågor. Under åren 

har arbetsområdet utökats och handlar 
om samspelet mellan ekologi, ekonomi 
och sociala infallsvinklar.
 Knutna till Svenska Miljöinstitutet är 
närmare 250 ingenjörer, beteendeve-
tare, kemister, marinbiologer, geologer, 
statsvetare, journalister, affärsutvecklare 
och ekonomer, med flera.
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noterat

Sedan mitten av april är Securitas ny 
entreprenör inom parkeringsövervak-
ning och fordonsflytt. Securitas har 
specialutbildade och uniformerade 
parkeringsvakter som utför övervak-
ning på kommunalägd mark samt på 
kvartersmark som ägs av kommunala 
bolag.
 Syftet med övervakningen är att 
främja trafiksäkerheten, öka framkom-

Ny entreprenör kollar parkering
ligheten i trafiken och inte minst för-
bättra trivseln i boendemiljöer.
 Parkeringsvakternas främsta upp-
gift är att kontrollera fordon som är 
trafikfarligt parkerade eller olämpligt 
uppställda. Dessutom kontrolleras 
även att gällande lagar följs, för att däri-
genom kunna upprätthålla en välfung-
erande och trivsam utemiljö runt om i 
kommunen.

I Lomma kommuns mer centrala delar 
samt i Lomma hamn finns det på flerta-
let ställen tidsreglerad parkering. På villa-
gator och allmänna parkeringar runt om 
i kommunen är det 24-timmarsparkering 
som gäller om inget annat anges.
 Genom att dessa tidsangivelser ef-
terlevs ökas möjligheterna för alla att 
hitta en parkeringsplats, dessutom ska-
pas en trivsammare miljö att vistas i.

Visste du:
Att du nu kan följa Lommaskolmat 
på Instagram?
Där kan du uppleva veckans skolmat 
visuellt. Tanken är att visa alla, elever, 
föräldrar och andra intresserade, vad 
skolrestaurangerna erbjuder i form av 
spännande maträtter, olika mellanmål 
och goda sallader. Dessutom kommer 
man publicera de teman och nyheter 
som man har under året.

Behöver du några
extra flytvästar

Vet du om att du kan låna flytvästar under en kortare 
period från Lomma kommuns Kontaktcenter? Det kan 
vara en bra möjlighet om familjen 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.  
Västarna går inte att boka i förväg, men eftersom det finns 
ganska gott om dem i förrådet, så brukar det lösa sig.
 Normalt brukar man 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 extra flytvästar!

i sommar?

Ny grupp till hösten!
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För många innebär sommaren le-
dighet, sol, värme och lata dagar vid 
stranden. Men sommaren innebär 
också utomordentliga möjligheter till 
utomhusaktiviteter av många olika 
slag som sommarteater, konserter 
och sommarföreställningar.
Utbudet är stort och blandat. Det är 
bara att ta för dig! Varför inte slå dig 
ner på en servering och njuta av som-
markvällen. Den som väljer att tillbringa 
sommaren inom kommungränsen har 
mycket att välja mellan även i år. 
 På biblioteken, på Kontaktcenter i 
kommunhuset och i sommarvärdarnas 
”trehjuling” finns mycket informations-
material om sommaren 2016 i Lomma 
kommun, bland annat två nya utgåvor av 
Äta Sova Göra och Evenemang Somma-
ren 2016.
 I Äta Sova Göra foldern finns ett 
urval av mindre butiker, caféer och res-

Vad händer i sommar?

Med nästan exakt 24 timmars mellan-
rum växte Lomma kommuns skolflora 
med ytterligare två anläggningar när 
första spadtaget togs, först till en ny 
skola på Karstorpsområdet och dagen 
efter till Strandskolan på Sjögräsgatan, 
båda i Lomma. 
 Vid båda tillfällena var det barn- och 
utbildningsnämnden ordförande Ro-
bert Wenglén och tekniska nämndens 
ordförande Alf Michelsen som grävde.
 Robert Wenglén berättade att för-
sta spadtaget på Karstorpsområdet var 

Första ... och första spadtaget, igen!

lite speciellt för honom eftersom det 
var nästan på dagen två år sedan han 
invigde Karstorp Södra några hundra 
meter bort, då som ny nämndsord-
förande.
 Robert Wenglén konstaterade att 
många av de som flyttar in till kommu-
nen är barnfamiljer.
– Att man väljer Lomma kommun är 
bland annat för det goda rykte som 
skolorna har. Moderna och ändamåls-
enliga lokaler är en bra förutsättning för 
fortsatta goda studieresultat.

Den nya skolan på Karstorp blir på 1 
650 kvadratmeter, får nio klassrum, 
grupprum och ytor för fritidsverksam-
het. Dessutom uppförs ett aktivitetshus 
inklusive en aktivitetshall med omkläd-
nad och lokaler för Fritidsklubben.
 Den nya skolan på Sjögräsgatan blir 
i två plan på cirka 2 350 kvadratmeter. 
Det kommer att skapas åtta klassrum, 
grupprum och ytor för fritids. Till detta 
bygger man också ett aktivitetshus och 
en aktivitetshall med omklädningsrum.
 Båda ska stå klara hösten 2017.

Bo Kristoffersson 
förvaltningschef,
UKF-förvaltningen,
Alf Michelsen och 
Robert Wenglén.

Johan Lindén
från Byggmästarn
i Skåne ,
Alf Michelsen och 
Robert Wenglén.

tauranger. Skulle du få gäster i sommar 
som behöver logi? I foldern finns förslag 
på ett urval av boende.  Nytt för i år är 
att tre kända Lommaprofiler; Tareq Tay-
lor, Mija Kinning och Anders de la Motte 
tipsar om sina smultronställen. Allt ifrån 
att drömma om hur man sover under 
stjärnorna i Alnarpsparken, till hur man 
laddar grillen och lagar bästa såsen. Låt 

fantasin få fritt spelrum längs en vand-
ring i strandkanten vid Habo Ljung och 
skapa en egen deckarintrig. Det är fritt 
fram att låna deras pärlor. 
 Den andra foldern ”Evenemang 
Sommaren 2016” är en praktisk hand-
bok över evenemang under sommaren.
I samarbete med föreningarna har kul-
tur- och fritidsnämnden tagit fram ett 
sommarprogram. med sammanlagt ett 
70-tal evenemang från maj till augusti. 
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Från årsskiftet har vissa bestämmelser 
om utbildning för nyanlända elever 
ändrats. Enligt skollagen är en nyan-
länd elev, en elev som har varit bosatt 
utomlands, som nu bor i Sverige och 
som har börjat sin utbildning här se-
nare än höstterminens start, det ka-
lenderår då han eller hon fyller sju år. 

Vilka kunskaper finns?
När en skola tar emot en nyanländ elev 
behöver skolan ta reda på vilka kunska-
per eleven har med sig. Denna bedöm-
ning är reglerad i skollagen.
 Till våra skolors hjälp har skolver-
ket tagit fram ett material som innehål-
ler tre steg. I steg ett kartläggs elevens 
språk och erfarenheter, i steg två elevens 
tidigare erfarenheter av skriftspråk (be-
nämns även litteracitet) och elevens 
förmåga att använda matematiskt tän-
kande (numeracitet).  Steg tre kartlägger 
elevens kunskaper i skolans ämnen. 

Så tar skolan emot nyanlända elever
Resultatet av de två första stegen, till-
sammans med elevens ålder och per-
sonliga förhållanden i övrigt, ligger till 
grund för rektorns beslut om placering 
i årskurs och i undervisningsgrupp.
 Detta ska vara klart senast två måna-
der efter att eleven tagits emot i skolan.

Hur jobbar vi i Lomma kommun?
Hos oss är område Bjärehov och om-
råde Karstorp mottagningsområden för 
de nyanlända elever som placerats i vår 
kommun. Här genomförs de två första 
stegen i kartläggningen. Eleven får se-
dan en klassplacering på någon av de 
två områdenas skolor.
 Just nu går det 53 nyanlända elever 
i de två områdenas skolor, 11 elever på 
lågstadiet, 9 elever på mellanstadiet och 
33 elever på högstadiet. De flesta kom 
under höstterminen 2015 och redan i 
julas hade de lyckats så väl att de flesta 
hade betyg i flera ämnen.

Båda områdena har lärare i svenska 
som andraspråk och studiehandledare 
som talar elevernas modersmål.
 Dessa pedagoger stöttar eleverna 
både före och under lektionerna i klassen.
– Fördelen med att våra mottagnings-
skolor också kan bli elevernas hemsko-
lor är att man snabbare blir en del av 
skolan, även om de inte direkt deltar i 
den reguljära klassundervisningen, säger 
Svenjohan Davidson, som arbetar som 
områdeschef och samordnare för ny-
anlända.
– Det skapar också förutsättningar för 
en mer flexibel och stöttande organisa-
tion när eleverna sedan får en klasspla-
cering och allt eftersom deltar mer och 
mer i sin klassundervisning. Detta gyn-
nar elevernas möjlighet att bli integre-
rade i våra skolor. Inte minst ser vi detta 
bland eleverna på lågstadiet där också 
leken är en källa för dem att utveckla 
det svenska språket.

Egentligen finns ingen indikation på att luftkvaliteten i kom-
munen skulle vara dålig, men det finns heller ingen direkt 
kunskap om hur läget är, berättar miljöchef Helene Blom.
På fem platser i kommunen har luftkvaliteten mätts under 
april månad. Ytterligare en mätperiod är planerad till i slutet 
av november. Därefter ska mätningarna sammanställas och 
resultatet redovisas.
 Mätpunkterna är Löddesnäs i Bjärred, Lomma centrum, 
Lomma Hamn, vid Vinstorpsvägen och Prästbergarondellen i 
Lomma.
 I Luftkvalitetsförordningen (jo, det finns en sådan) och i 
led med förordningens föreskrifter så ska alla kommuner på 
ett eller annat sätt redovisa föroreningshalterna i kommunens 
luft varje år, därav anledningen till mätningsarbetet. Lite olika 
ämnen mäts på de olika platserna. Främst handlar det om äm-
nen som finns i biltrafikens avgaser, utsläpp från båtmotorer 
och till viss del föroreningar från vedeldning.
 När rapporten är klar i början av 2017 kommer ett beslut 
om Lomma kommun ska fortsätta att enskilt mäta luftkvalite-
ten. Alternativet är att samordna luftkvalitetsmätningarna med 
övriga skånska kommuner och med Skåne Luftvårdsförbund 
som utförare. Arbetet med hur en sådan gemensam under-
sökning skulle kunna se ut pågår.
– Intresset för samordnad luftkvalitetskontroll i Skåne är stort 
bland Skånes kommuner. Vi får se vilken väg som vi kommer 
att välja, berättar Helene Blom.

Luftkvaliteten mäts – nästa år vet vi resultatet
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Det var tredje året i rad som Lomma 
kommun, tillsammans med Polisen och 
Räddningstjänsten bjöd in alla kommu-
nens 7:or till en trygghetsdag på rädd-
ningsstationen i Lomma.
Syftet med dagen var att få ungdomarna 
medvetna om säkerhet och trygghet i 
vardagen, men även att förebygga de-
struktiva handlingar, bidra till att skapa en 
positiv ungdomskultur och påverka ung-
domarnas attityder kring droger, mobb-
ning, skadegörelse och stölder.
 Anders Åkesson, Lomma kommuns 
säkerhetschef, underströk att skolan, till-
sammans med många andra aktörer, har 
en viktig roll i det brottsförebyggande 
arbetet.
– Det känns som om vi nu har hittat ett 
koncept som passar ungdomarnas för-
väntningar, med en blandning av prak-
tiska övningar varvat med föreläsningar 
och diskussioner. Upplägget var ungefär 
det samma som förra året, men med 
ett lite högre tempo. 
 Första dagen var vikt åt elever från 
Bjärehovs- och Rutsborgskolan och dag 
två för Pilängsskolan, Karstorpskolan 

Varje år görs olika undersökningar av 
Lomma kommuns verksamhet. I förra 
Lomma Aktuellt berättade vi om tre 
som presenterats under inledningen 
av 2016 – Statistiska Centralbyråns 
medborgarundersökning, servicemät-
ning av telefoni och e-post och sam-
manställningen Kommunens Kvalitet 
i Korthet. Men vad händer med alla 
undersökningar? Hur viktiga är de, om 
de alls är något viktiga? 
Vi har pratat med Ingela Karlström, vi-
karierande kvalitetsutvecklare på Lom-
ma kommun som främst arbetar med 
de tre nämnda undersökningarna.
– Även om vi generellt sett ligger högt 
placerade i de flesta undersökningar 
så finns det självklart alltid möjlighet till 
förbättring. När vi får ett resultat berät-
tar vi om hur vi ligger till för de olika 
verksamheterna. Det är lika viktigt att 
både tala om när vi är bra som när nå-
got inte fungerar, säger Ingela Karlström 
och fortsätter;
– Ett bra sätt att ta reda på hur saker 
fungerar är just att undersöka och jäm-
föra. Därför är alla typer av undersök-
ningar och rankingar som görs värde-
fulla. Vad tycker de som använder en 
specifik tjänst? Hur duktiga är andra 
kommuner av liknande storlek, med lik-
nande förutsättningar och sammansätt-
ning som Lomma?
Två verksamheter som använder sig av 
till exempel medborgsundersökningen 
är tekniska samt kultur och fritid.
– Dessutom finns det olika mål upp-
satta av nämnderna. Vi ska till exempel 
ligga på topp tio i Sverige inom ett visst 
område. Här ger undersökningsresul-
tat ett kvitto på om man lyckats eller 
ej. Undersökningsresultat är värdefulla 
underlag vid beslut. Om man inte jäm-
för sig med andra, så har man ju ingen 
uppfattning om hur man ligger till, kon-
staterar Ingela Karlström. 
 Att allt fler kommuner ser vikten 
av att bli undersökta visar till exempel 
intresset för ”Kommunens Kvalitet i 
Korthet”, där 240 av landets 290 kom-
munen deltog år 2015.

och Montessori. Teman som togs upp 
under dagen var ”brott och konsekven-
ser, kickar i livet, livet på nätet, säkerhet 
vid vatten, hjärt- och lungräddning” 
samt olika brandövningar.
– Alla områden är på ett eller annat sätt 
väldigt angelägna. Från utvärderingen 
förra året kunde vi se att programpunk-
ten ”kickar i livet” uppskattades extra 
mycket. I år hette föreläsaren Alex 
Breeze från ”isaynodrugs.org” som på 
ett humoristiskt sätt och i ett rasande 
tempo berättade varför man inte ska 
satsa på den ”coole killen” som hittar 
på en massa jäkelskap utan på den or-
dentligen kompisen.
 De båda dagarna avslutades med 
ett litet kort eftermiddags-disco som 
i själva verket inte var annat än en 
utrymningsövning. När lokalen fylldes 
med rök fick ungdomarna praktiskt 
uppleva, så nära det nu går, hur det 
känns att finnas inne i en rökfylld lo-
kal och hur svårt det är att orientera 
sig. Självklart var det teaterrök som 
används både i tv och på konserter, 
luktfri och helt ofarlig.

Det finns
alltid möjlighet 
att bli bättre!

Eleverna lyssnade intresserat och hade
ganska bra koll på vilka konsekvenser
det får om man försöker släcka
brinnande olja med vatten.

Trygghetsdag
på schemat
för 7:orna
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Som vi tidigare berättat här i Lomma Aktuellt har det 
under något år pågått ett arbete med en utvecklings-
plan för Bjärred och Borgeby och med en förändring av 
centrum i Bjärred som en del.
Ett förslag finns framme och nu tas nästa steg i och med 
att en anbudstävling utlysts. Ett mer modernt och attrak-
tivt centrum är målet där förslagen ska vara inlämnade i 
september.
 Syftet med anbudstävlingen är att nå så många seriösa ex-
ploatörer som möjligt som vill lämna anbud på marken och 
genomföra ett projekt enligt de uppsatta ramarna. Den som 
till sist får uppdraget kommer även att aktivt delta i arbetet 
med att ta fram en detaljplan för området.
Enligt planen får Södra Västkustvägen en ny sträckning 

Nu tas ytterligare
ett steg mot ett
nytt centrum
i Bjärred

förbi centrum, i en båge. Detta öppnar för två nya bågfor-
made hus med ett antal efterlängtade bostäder på Södra 
Västkustvägens östra sida, förutsatt att man hittar en ny 
lokalisering för bensinstationen närmare motorvägen.

Ett 60-tal intresserade kom till AF:s lokaler i Lund när 
skolorna i Lomma kommun och Arbetsförmedlingens ar-
rangerade en gemensam rekryteringsträff.
Det är ”Extratjänster i välfärden” som gjort det möjligt att 
anställa assistenter som ska avlasta den pedagogiska perso-
nalen, samtidigt som de får en ny chans i arbetslivet efter 
en längre period utan jobb. ”Extratjänster i välfärden” är 
tjänster som kan sökas för, som det heter, vissa offentliga 
verksamheter, är på 75 % och pågår under en tvåårsperiod.  
Tjänsterna bekostas av statskassan.
 Träffen var noga förberedd. De arbetssökande hade 
valts ut som lämpliga kandidater och peppats av Arbets-
förmedlingen, medan skolledarna funderat ut vilken hjälp 
man behövde och förberett lämpliga frågor för detta till de 
sökande.
 Under rekryteringsträffen fick de arbetssökande flytta 
runt precis som på en speed-dating. Personerna som kan 
bli aktuella för en extratjänst erbjuds nu att komma på en 
traditionell intervju i Lomma.
 Det var alltså ingen ny pedagogisk personal man sökte 
utan lärarassistenter och förskollärarassistenter, som kan 
göra allt från att hjälpa läraren i klassrummet till att hålla 
koll under rasterna, förbereda i klassrummet innan elev-
erna kommer in eller sköta en del pappersarbete.

Letade skol-
personal på
annorlunda
rekryteringsträff
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Många ville prata
med kommunen,
om kommunen
på Lommafesten
Precis som tidigare år hade Lomma kommun samlat sig 
kring några tält längs en liten ”kommungata” på  Varvs-
torget, där besökarna kunde träffa representanter från 
olika verksamheter.
Det tält som hade längst kö var det där Kostenheten bjöd 
på provsmakning av skolmaten. I detta fall wokad grönsaks-
färs i mexicotubs med tomatsalsa och guacamole. Cecilia 
Lind och Pernilla Sten hade fullt upp med att fylla tacoskalen. 
Kostchefen Ann Ellis berättade att man bara under första 
halvtimman hade serverat 250 skal.
 I ett tält var kommunens fåglar i centrum. Om besö-
karna fyllde i ett formulär med hur många fåglar de ”spottat” 
under dagen, så deltog de i utlottning av fina priser. De lite 
mer händiga kunde bygga sig en egen fågelholk.
 LSS dagliga verksamhet sålde småkakor, bröd och mar-
melad som man själv tillverkat och under samma tälttak hu-
serade Barnens Bästa och Socialförvaltningen. 
 Under temat ”Vi tillsammans” gav integrationsenhe-
ten smakprov på kakor, musik och konst. Många kommun-
invånare tog också chansen att fråga om verksamheten och 
de ensamkommande ungdomarna. Bland annat berättade 
man att mycket arbete läggs på att prata om vilka sociala 
spelregler som gäller i Sverige, för att förhindra onödiga kul-
turkrockar. Integrationsarbetet är också till stor del indivi-
danpassat. Sammanlagt handlar det just nu om mellan 70 
och 80 ungdomar som man arbetar tillsammans med.
 Polisen, Räddningstjänsten och Trygghetsvärdarna 
fanns på plats för att möta kommuninvånarna. Varför syns 
polisen inte mer ute i samhället? Många hade även synpunk-
ter på cykeltrafiken och frågor om parkeringen nu under 
sommaren.
– Extra roligt är det att vi får många frågor både om DNA-
märkning av värdesaker och om grannsamverkan, berättade 
Michael Rydberg, som tidigare var kommunpolis i Lomma 
och som fått rycka in i säkerhetstältet.
 I samhällsbyggnadsförvaltningens tält fick besökarna 
svara på frågor om hur Lomma kommun är som cykelkom-
mun. Som tack för hjälpen fick besökarna en hjälm i present. 
Det tog inte lång stunds förrän lagret på 100 hjämar tagit slut.
 Biblioteket lockade en strid ström av besökare. Där 
visades bland annat utställningen Orostider.
 Årets turistvärdar rörde sig också runt bland besökarna,
svarade på frågor och delade ut informationsmaterial som 
de hade med sig i sin lådcykel.



UTSTÄLLNINGAR
16 mars–30 oktober
Modelltraktorutställning
Öppet onsdagar och söndagar
kl 13.00–16.00. Fri entré.
Skånska Lantbruksmuseet
Arr : Skånska Lantbruksmuseet
5 juni–28 augusti
Öppet söndagar kl 13.00–16.00
BjersundsTegelbruksmuseum
Arr: Hembygdsför i Lomma kommun 
www.hembygd.se/lomma
2 juli–26 augusti kl 13.00–17.00
Konstuställning
Svenska Konstnärsförbundets medl. 
Varje lörd vernissage med ny konstnär.
Galleri Stallet, Bjersunds Tegelbruk
18 juni–16 juli
Gunnar Norrman
Lomma bibliotek
18 juni, 2 juli, 16 juli, 30 juli, 6 augusti 
samt 7 augusti kl 12.00–17.00
Lomma genom vykort
Kraften, Lomma
Arr: Lomma Museiförening
BARN & FAMILJ
Sö 3 juli kl 17.00
Sjung m Pettson och Findus
En fartfylld familjeföreställning med 
Sven Hedman och Fanny Wistrand.
Lomma Folkets Hus
Biljetter på Lomma Bibliotek och 
www.lommafolketshus.se
Arr : Lomma Folketshusförening
Må 8 augusti kl 14.00
Sagor vid stranden
Lekplatsen vid Långa bryggan, Bjärred
Från 3 år.
Arr : Biblioteket
On 10 augusti kl 14.00
Sagor vid stranden
Vid T-bryggan i Lomma
Från 3 år.
Arr : Biblioteket.
On 17 augusti
kl 11.00–12.00 & 15.00–16.00
Bjärreds bibliotek,
To 18 augusti kl 17.00–18.30
Lomma bibliotek
Sommarbokskalas
Anmäl dig på biblioteket!
Sö 25 september kl 15.00
Äta själv
Att lyckas med något för första gången.
Ålder 2–6 år.
Lomma Folkets Hus
Arr : Lomma Folkets husförening

MUSIK
Ti 21 juni kl 19.00
Skånes Orgelveckor
Peter Wilgotsson och Bengt Wittje
Lomma kyrka
Fri entré.
On 22 juni kl 19.30
Skånes Orgelveckor
Verena Steffen och Olivier Eisenmann
Bergakyrkan, Bjärred
Arr: Skånes Orgelveckor
To 23 juni kl 14.00
Sommarorkestern
Lomma centrum
Arr: Kulturskolan
On 29 juni kl 19.00
Skånes Orgelveckor
Ursula Grahm
Arr: Skånes Orgelveckor
Strandkyrkan, Lomma
To 30 juni kl 19.00
Nordiska Ungdomsorkestern
Bergasalen, Bjärred
Fri entré.
Sö 10 juli kl 18.00
Tryggare kan ingen vara
Om Lina Sandell, hennes texter och 
psalmer. Catherine Jeppsson med 
ackompanjatör. Fri entré.
Bergakyrkan, Bjärred
Må 11 juli kl 16.00
Skånes Orgelveckor
Marianne Radby och Olle Nilsson
Borgeby kyrka
Arr : Skånes orgelveckor
Sö 17 juli kl 18.00
Den romantiska gitarren
Konsert med gitarristen
Siddhi Johan Sundt. Fri entré.
Bergakyrkan, Bjärred
Må 18 juli kl 16.00
Skånes Orgelveckor
Kristina Nilsson och Robert Bennesh
Borgeby kyrka
Arr : Skånes Orgelveckor
1–7 augusti kl 20.00
Goodnight Sun
Musik till solnedgången
på bibliotekets trädäck. Fri entré.
Lomma bibliotek
Arr : ABF Lomma

Ti 2 augusti kl 19.30
Minervakvartetten
Bergasalen, Bjärred
Fri entré.
To 4 augusti kl 19.30
Sångafton: Ich habe genug
Musik av G. Mahler, H.Wolf o J.S.Bach. 
Joachim Saxenborn - baryton,
Akane Kusakabe - piano. Fri entré
Bergasalen, Bjärred
Sö 7 augusti kl 18.00
Tosca Highlights
Tosca - Åsa Nordgren,
Cavaradossi - Kalle Leander,
Scarpia - Per-Anders Hedlund,
Pianist - Emma Runegård
Fri entré.
Bergagården, Bjärred

Må 8 augusti kl 19.30
Brusa högre lilla å
Janne Schaffer - gitarr,
John Ehde - cello och
Bengt Wittje - klaviatur.
Lomma kyrka
Arr : Svenska kyrkan i Lomma,
Sensus Skåne Blekinge
Ti 9 augusti kl 19.30
Till minne av
William Shakespeare
Ann-Sofie Härstedt - sång,
Gunnar Spjuth - gitarr. Fri entré.
Bergasalen, Bjärred
To 11 augusti kl 19.30
Moon Songs - music for
distinguished listeners
Per Bäcker - saxofon, klarinett,
Teddy Walter - kontrabas och
Johan Landqvist - keyboard. Fri entré.
Bergasalen, Bjärred
Sö 14 augusti kl 18.00
Promenadkonsert
med Limhamns Brassband
Bergaparken, Bjärred
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Sö 21 augusti kl 15.00
Allsångståget
Linda Lundqvist o The Clean House. 
Fri entré.
Borgeby slott
Arr : Lomma Event, Lomma kommun, 
Borgeby Slott
Lö 24 september kl 18.00
Ljuset skimrar
Sångkonsert, sakrala toner
Karin Lundin - Sopran
Mathias Kjellgren - Piano/orgel
Bergakyrkan, Bjärred
TEATER
Ti 19 juli & on 20 juli kl 19.00
Askungen, Skånska Operan
Rossinis mästerverk. En kväll med vack-
er musik, snygga kostymer, dans, skratt, 
tårar och inte minst ett lyckligt slut.
Borgeby slott
22 juli kl 19.00, 23 juli kl 19.00,
24 juli kl 16.00, 29 juli kl 19.00,
30 juli kl 19.00, 31 juli kl 16.00
Y Viva España
En livsbejakande komedi i vårdmiljö.
Bilj 0737–173532, 070–564 95 29 
samt i anslutning till föreställningen.
Strandvägen 232
Arr: Cecilia Hjalmarsson Produktion
Fr 29 juli kl 19.00
Lomma Stand up
Tomas Ahlbeck med gäster.
Biljetter på Lomma bibliotek och 
www.lommafolketshus.se
Lomma Folkets Hus
Arr : Lomma Folketshusförening
ÖVRIGT
Lö 18 juni kl 13.00–16.00,
Lö 23 juli kl 13.00–16.00,
On 13 augusti kl 13.00–16.00
Linedance på Blå Caféet
Arr: The Evil Gang Linedancers,
www.evilgang.se

On 15 juni kl 14.00
Sommarfest
kaffe & bakelse, musikunderhållning.
Kostnad 30 kr. 
Havsblick, Lomma
Arr: Lomma rödakorskrets
Sö 19 juni kl 10.00
De vilda blommornas dag
Ta med fika, flora och lupp
Samling: Bjärred centrum 9.45 för 
samåkning eller P-plats vid Östra 
dammens nordvästra del, vid järn-
vägen kl 10.00
Ans: Bengt Carlsson 046–29 37 30
Arr: Naturskyddsför Lomma-Bjärred 
och Svenska Botaniska För.
Fr 24 juni kl 10.00–17.00
Midsommarfirande
Kl 10.00–12.00
Smyckning och resning av stången.
Dans och lekar kl 14, 15 och 16.
Västra hagen, Lomma
Arr: Västra Hagens Villaförening
Fr 24 juni kl 14.00
Midsommarfirande
Bergaparken, Bjärred
Arr: Bjärreds församling
30 juni kl 18.00, 7 juli kl 18.00,
14 juli kl 18.00, 21 juli kl 18.00,
28 juli kl18.00, 4 augusti kl 18.00,
11 augusti kl 18.00, 18 augusti kl 18.00
Vinprovning av fyra viner
Bokning på tel 046–320 338 eller 
info@fladiematvingard.se.
Flädie Mat och Vingård
Lö 25 juni kl. 19.30–24.00
Gammaldans till
Ingvar Fahsts orkester
Dansordning: 2 moderna och
1 gammal dans. Insläpp kl. 18.45.
Arr : GDF Öresund
Dansrotundan, Lomma.
Fr 1 juli kl 17.30, 5 augusti kl 17.30
Fr 9 september kl 18.30
Quizkväll
Anmäl ett lag om 2–12 personer. 
Bordsbokning tel 046–320 338 eller 
info@fladiematvingard.se.
Flädie Mat och Vingård
Sö 17 juli kl 14.00
Friluftsgudstjänst
BjersundsTegelbruksmuseum
Arr: Bjärreds församling och
Hembygdsför i Lomma kommun

17 juli–22 juli
Golfvecka!
Tävlingar varje dag i en hel vecka.
Örestads Golfklubb
Arr: Örestads GK

Lö 23 juli kl 13.00–16.00
Lö 13 augusti kl 13.00–16.00
Linedance på Blå Caféet
Arr: The Evil Gang Linedancers.
Lö 6 augusti kl 17.00–21.00
Kräftkalas
Offentligt kräftkalas med underhåll-
ning på scenen. Ta med mat och dryck 
samt egna stolar och bord.
Lomma centrum
Arr: Centrumför Lommastråket
Sö 7 augusti kl 10.00–17.00
Qulturrundan
Besök Bjersunds unika tegelbruksmu-
seum och sommarmarknad
Arr: Hembygdsför i Lomma kommun 
www.hembygd.se/lomma
Sö 14 augusti kl 10.00
Insekternas dag
Samling: Parkering Lomma kyrka
kl. 10.00 Ansvarig: Henrik Jonsson 
0708–98 91 79
Arr: Naturskyddsf Lomma-Bjärred
Lö 27 augusti kl 13.00–16.30
Sö 28 augusti kl 13.00–16.00
Lions loppis
Entré: 20:- (barn under 10 år gratis)
Dansrotundan, Lomma
Arr: Lions Club Lomma
To 1 september kl 19.00
Kriminal och Kriminell –
när två världar möts.
Föreläsning med Anders Andersson 
och Jeanette Larsson. Entré 50 kr.
Lomma bibliotek.
Lö 3 september kl 14.00
Historisk promenad i
södra Bjärred
Avslutas med kaffe och frågestund 
(30 kr). Samling vid Gamla stationen 
i Bjärred.
Arr : Hembygdsför i Lomma kommun
Lö 17 september kl. 19.30–24.00
Gammaldans till
Christer Lundgren
Dansordning 2 moderna och
1 gammal dans. Insläpp kl. 18.45.
Dansrotundan, Lomma.
Arr : GDF Öresund

kultur & evenemang
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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 
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Lö 30 jul kl 14.00-17.00
Invigning med Gammal daldans-
föreningen Öresund, Bjärreds
Gammeldansgäng, Companiet SSK 
och The Evil Gang Linedancers.
Kom, dansa bugg, linedace och gammel-
dans. Se dansglädjen hos alla våra 
föreningar.
Amfiteatern, Lomma

Må 1 och 8 aug kl 09.30-11.30
Prova på Barnteater - Gratis! 
Föranmälan på www.dansilomma.com
Arr: Dans i Lomma, Strandvägen 89

Ti 2 och 9 aug kl 10.00
Barnbalett (6-8 år) - Gratis!
Föranmälan på www.dansilomma.com
Amfiteatern, Lomma
Arr: Dans i Lomma, Strandvägen 89

Ti 2, 9 och 16 aug kl 18.30-21.30
Linedance
Amfiteatern, Lomma
Arr: The Evil Gang Linedancers

On 3 och 10 aug kl 10.00
Barndans (4-5 år)
Föranmälan på www.dansilomma.com
Arr: Dans i Lomma, Strandvägen 89

On 3 och 10 aug kl 11.00-11.45
Dansakrobatik (8 år +) - Gratis! 
Amfiteatern, Lomma. 
Arr: ABF Lomma

On 3 och 10 aug kl 12.00-12.45
Magdans för pensionärer/
vuxna - Gratis!
Amfiteatern, Lomma.
Arr: ABF Lomma

Dansveckorna
On 3 och 10 aug kl 10.00-10.45
Prova på Streetkidz (9-11 år)
Gratis!
Amfiteatern, Lomma.
Arr: ABF Lomma

To 4 och 11 aug kl 10.00
Jazzdans (9-12 år)
Föranmälan på www.dansilomma.com
Arr: Dans i Lomma, Strandvägen 89

Må 8 och 15 aug kl 18.30-21.30
Dans i sommarkvällen
Liljas orkester spelar upp till foxtrot, 
bugg och gammaldans.
Amfiteatern, Lomma
Värdar: GDF Öresund och Bjärreds 
Gammeldansgäng

To 4, 11, 18 aug kl 18.00-19.00
Prova på showdans 
(6-12 år) - Gratis!
Medborgarhuset i Bjärred
Arr: Companiet SSK

Ti 9 aug kl 11.00-11.45
Magdans (7-12 år) - Gratis!
Amfiteatern, Lomma
Arr: ABF Lomma

Ti 9 aug kl 10.00-10.45
Sagodans (5-7 år) - Gratis!
Amfiteatern, Lomma
Arr: ABF Lomma

Lö 20 aug  kl 19.15
Danskväll Grand Final
Danskväll till Ingvar Fahsts orkester 
(foxtrot, bugg och gammaldans).
Dansuppvisning med grupper från 
ABF och Companiet
Amfiteatern, Lomma.
Värdar: GDF Öresund och Bjärreds 
Gammeldansgäng.

I sommar ska det
dansas i Lomma

– Olika föreningar, som håller på 

med vitt skilda dansstilar, har gått 

samman i ett program som vi kallar 

Dansveckorna, berättar kommunens 

kultursamordnare Annica Widmark. 

Vi vill väcka nytt liv i Amfiteatern vid 

Strandängarna. Där kommer det att 

finnas en dansbana dit allmänheten är 

välkommen att prova på allt från olika 

dansformer för barn och unga, till line-

dance, magdans och gammeldans.

Antalet ansökningar till fritidsklub-
barna har slagit alla tidigare rekord. 
Nu är man i full gång med planeringen 
för nästa termin och i den norra delen 
av kommunen blir det även fråga om 
lokalbyte.
Klart är att Fritidsklubb Bjärehov kom-
mer flytta till nya, fina och anpassade 
lokaler på Rutborgskolan. I samband 
med flytten byter man också namn från 

Fritidsklubb Bjärehov till Fritidsklubb 
Rutsborg.
– Det känns som ett ganska naturligt 
namnbyte, säger Stefan Hansson som 
är områdeschef för fritidsverksamheten 
i Bjärred.
 Den andra nyheten gäller Fritids-
klubb Stationen. Här finns många tankar 
men ännu inget beslutat.
– Som det verkar nu kommer fritids-

klubben att lämna det gamla stations-
huset fram emot slutet av 2016.  Här 
diskuteras i nuläget olika alternativa lös-
ningar, flera väldigt attraktiva. Ett förslag 
är att flyttlasset kommer gå till Bjäre-
hovsområdet men inget är ännu beslu-
tat och det finns ännu inga klara direktiv.
– Förmodligen kommer pusselbitarna 
att falla på plats först efter sommaren, 
konstaterar Stefan Hansson.

Rekordmånga vill gå på Fritidsklubb


