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Tanke. Omtanke. Mertanke!

Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun

Lomma

Nr 4, september 2016

Hur ska det se ut när det blir klart?
Vi har den senaste kartan över hela stationsområdet! Se sidorna 6-7

Nu fortsätter arbetet med
stationsområdet i Lomma

• Ny avfallsentreprenör tar över i januari. Sidan 2
• Föreningsledare premieras på föreningsråd. Sidan 4
• Fem öar ska ge Havsblick en blommigare inramning. Sidan 5
• Lärarnas Riksförbund: Lommas skolor bäst i landet! Sidan 12

I förra veckan invigdes den nya gång- och cykeltunneln 
under spåren vid stationen i Lomma. 
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Det blir ett nytt företag som kommer att hämta ditt av-
fall från 2017, med nya bilar och en ny dekor.
 Företaget heter Ohlssons, har huvudkontor i Lands-
krona  och lokalkontor på flera orter. Den största delen 
av företagets verksamhet är lokaliserad till den västra 
delen av Skåne, men har även verksamhet i Blekinge, 
Småland och Halland. Bland kunderna finns ett stort an-

tal kommuner, byggbolag, fastighetsbolag och industrier. 
Avtalet mellan Lomma kommun och Ohlssons slöts ef-
ter genomförd upphandling och gäller under sju år med 
möjlighet till förlängning.
När vi närmar oss årsskiftet kommer alla 
som berörs att få information om bytet av 
entreprenör.

Efter Suez kommer

Trots att sommaren kanske inte har 
varit världshistoriens bästa och soli-
gaste så har den  ändå varit lyckad, 
menar kommunens näringslivsut-
vecklare Kristina Johansson. 

Kanske just det ojämna vädret med 
ömsom högsommar och ömsom höst-
rusk är en anledning till att de arrang-
emang som bjudits på under somma-
ren lockat väldigt många intresserade. 
Beläggningen på campingen och i ham-
nen har varit bra.
 För fjärde året i rad hade kommu-
nen satsat på sommarvärdar och enligt 
Kristina Johansson känns det som att 
sommarvärdarna verkligen etablerat 
sig denna sommar.
– Sommarvärdarna har synts ute i 
kommunen och i samband med olika 
evenemang under sex av de mest in-
tensiva sommarveckorna. Vi har fått 
många bevis på att våra ambulerande 

turistguider uppskattats av självklart 
besökande men faktiskt också av våra 
egna kommuninvånare. Med sin nya 
leveranscykel har man också kunnat 
ha med sig tryckt turistinformation att  
dela ut, säger Kristina Johansson och 
fortsätter ;
– Kommunens Facebooksida blev 
med sommarvärdarnas härliga dagliga 
inlägg som en levande turistbroschyr.
I stort sett varje dag under sommaren 
har värdarna levererat tips och idéer 
på vad man kunde hitta på.

Storsatsning på dans
Inför säsongen tog föreningarna till-
sammans med kultur- och fritids-
nämnden fram ett programhäfte med 
sommarens olika aktiviteter. Totalt blev 
det ett 70-tal evenemang från maj till 
augusti där Dansveckorna var en av 
nyheterna i år.
Under tre veckor bjöds det på 26 

programpunkter på temat dans med 
många olika dansstilar både för unga 
och vuxna.
– Flest besökare har vi haft på dans-
kvällarna där kommunens två gammel-
dansföreningar stått som värdar. Mel-
lan 100 och 200 personer har dansat 
till levande musik på dansbanan i Amfi-
teatern. Linedance har också dragit 
mycket folk. Både ABF, Dans i Lomma 
och Companiet har haft workshops 
för barn och unga. Det har kommit 
många nya som velat prova på, be-
rättar kultursamordnare Annica Wid-
mark, och fortsätter ;
– Vi tycker att det har varit lyckat på alla 
sätt och vis. Dansen har lockat långväga 
besökare till Lomma och arrangemang-
en har gett ytterligare liv och rörelse till 
SommarLomma. Vi kommer att utvär-
dera tillsammans med föreningarna för 
att se hur arrangemanget skulle kunna 
utvecklas kommande år.

En händelserik sommar
i dansens tecken
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Det kan finns många anledningar till att 
nominera. Det ser man tydligt på listan 
över de motiveringar som getts sedan 
priset delades ut första gången 2008.
 Det har handlat om stort med-
mänskligt engagemang i handikapp-
frågor, om arbete till glädje för äldre 
på Jonasgården och på Havsblick, men 
även om engagerade idrottstränare.  
 För fem år sedan gick priset till två 
personer som räddade en man från att 
drunkna i hamnen. Två år tidigare fick 
tre personer priset för att man strax 
innan nyår 2009 förhindrade en brand 
på Bjärehovskolan. Även andra typer 
av räddningsinsatser har premierats, 
som livräddning med hjärt-lungrädd-
ning och hjärtstartare.
 Förra året gick priset till Inga-Maj 
och Helge Forsberg från Lomma för 
deras  mångåriga ideella arbete för be-
hövande i Litauen. Helge Forsberg har 
dessutom startat en plantskola i Litau-
en som gett lokalbefolkningen arbete.

”Pris för berömvärda insatser”!

Förslag om nominering av 
pristagare ska ske skriftligt till:
Kommunstyrelsen,
Lomma kommun,
234 81 Lomma
senast den 30 september. 
Förslaget ska ange vilken
berömvärd insats som utförts. 
Läs mer på hemsidan!

På fredag är sista dagen att nominera till

Dags att nominera!
– Tanken med priset är att uppmärk-
samma och uppmuntra till att göra 
det lilla extra för att bistå medmän-
niskor, värna miljön eller medverka till 
att Lomma kommun uppmärksammas 
positivt i omvärlden, säger kommunsty-
relsens ordförande Anders Berngarn.
 Priset består av diplom och en 
prissumma på totalt 15.000 kronor. 
Summan kan vid varje tillfälle tilldelas 
en eller flera pristagare.
 Anledningen till varför du tycker 
någon borde tilldelas Lomma kom-
muns ”Pris för berömvärda insatser” 
2016 kan alltså se ut på många olika 
sätt. Insatserna ska vara i samklang 
med devisen i kommunens varumärke 
”Tanke. Omtanke. Mertanke!” Priset 
kan delas ut till enskilda personer samt 
till föreningar, organisationer och inom 
kommunen verksamma företag.
Pristagare utses av kommunstyrelsen. 
Vem som helst kan nominera! 

Förra årets pristagare Inga-Maj och 
Helge Forsberg från Lomma

tillsammans med kommunfullmäktiges
ordförande Claes Hedlund.

Vem vill du nominera?

Inför 2016 hade Lomma kommun pla-
nerat för att kunna ta emot upp emot 
120 nya ensamkommande ungdomar 
till kommunen. Fram till i dag så har 
det inte anlänt någon ny kille eller tjej.
– Organisationen har anpassats till de 
nya förhållandena och hunnit landa, 
konstaterar socialchefen Amelie Gus-
tafsson. Vi gör nu vårt bästa för att de 
knappt hundra ungdomar vi har ansva-
ret för ska få en så bra start som möjligt.
 Kommunens uppdrag gjorde själv-
klart inte paus för att sommarlovet bör-
jade. Under sommaren har man erbju-
dit olika aktiviteter, samordnade på de 
HVB-hem som ungdomarna bor. Det 
har handlat om sommarskola, simskola 
och om olika aktiviteter ute i kommu-
nen. Sommarskolan pågick under sex 
veckor. Simskolan bestod av en del där 
man testade simkunnigheten, och en 
del där man fick lära sig att simma.
– För oss är det naturligt att man ska 
kunna simma, men det är ingen själv-
klarhet i de länder som ungdomarna 
kommer ifrån, berättar Felicia Mellgren, 
som samordnar mottagningen av en-
samkommande till Lomma kommun.

Prova på jobb
Den tredje sommaraktiviteten handlade 
om att ungdomarna skulle prova på olika 
arbeten ute i samhället.
– När man är inne i asylprocessen har 
man dock ingen möjlighet till vanligt 
sommarjobb. Vi gjorde upplägget på ett 
sätt så det skulle bli så jobblikt som möj-
ligt. Många fick hjälpa till att snygga upp 
på Bjärehovskolan. Bänkarna blev ny-
målade och utemiljön prydlig inför skol-
starten. Några fick möjlighet att prova 
på miljön ute i de privata näringslivet.
– Det var med stor entusiasm man tog 
tag i uppgifterna.
 Eftersom det behövdes att ungdo-
marna hade en vuxen handledare med 
sig engagerade kommunen, via Arbetsför-
medlingen, fyra vuxna som själva invand-
rat till landet, där en efter sommarupp-
draget också anställdes av kommunen.

Uppskattade 
sommar-
aktiviteter
för ensam-
kommande

Fotnot: Områdena byggnadskultur och kultur är undantagna.
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På onsdag samlas representanter 
från kommunens livliga föreningsliv 
för det årliga föreningsrådet.
 Rådet har under många år varit 
en mötesplats för utbyte av syn-
punkter och erfarenheter kring vår 
fritid och kring samarbetet mellan 
föreningarna och kommunen och 
föreningarna emellan.
– Förutsättningarna har ändrats. Idag 
har föreningslivet mer nytta av att 
nätverka och utbyta erfarenheter, 
säger kultur- och fritidschef Michael 

Under förra veckan träffade du 
kanske på Lomma kommuns ”cy-
kelpatrull” som placerade ut sig på 
väl utvalda cykelvägar för att tacka 
cyklister för att de valt att just cy-
kelpendla.
Kampanjen genomfördes under sam-
ma vecka som den europeiska trafi-
kantveckan där mer än 1200 orter 
deltog. Trafikveckan startades 2002 
med syftet att förmå medborgarna 
att välja alternativa transportmedel till 
bilen i sin dagliga pendling – att istället 
åka kollektivt, cykla eller promenera.
 Som ”tack” fick cyklisterna som 
stannade och pratade med patrullen 
tilltugg på resan och en möjlighet att 
svara på några frågor.

Ledare uppmärksammas på föreningsråd!
Tsiparis, och mindre nytta av siffror 
och statistik. Det var något som vi 
kunde konstatera när vi arrangerade 
Föreningarnas Dag förra hösten.
 Förutom de traditionella punk-
terna med information från Kul-
tur- och fritidsnämnden och UKF-
förvaltningen, kommer det därför i 
år att finnas tid för mingel och nät-
verkande och dessutom någon in-
spirerande föreläsning om kultur el-
ler idrott. Vem föreläsaren är, är när 
tidningen går till tryck, inte officiellt. 

Nytt för i år är det ledarstipendie 
som kommer att delas ut.
– Kultur- och fritidsaktiviteter är vik-
tiga för god hälsa, personlig utveck-
ling och förståelse av omvärlden, 
menar Michael Tsiparis. Kultur- och 
fritidsnämnden vill i år belysa vikten 
av det goda ledarskapet och kom-
mer därför att dela ut 12 ledarsti-
pendier, sex stycken för aktiva inom 
kulturen och sex från idrotten. Och 
det är föreningarna själva som fått 
nominera kandidater.

Sofie Helgesson, samhällsplanerare 
på Lomma kommun, berättar att 
aktiviteten var en del i kommunens 
strategi för att öka andelen personer 
som går eller cyklar.
– Vi har nyligen utfört trafikräkningar 
som gett oss en bild över hur många 
och när på dygnet cyklister passerar 
vissa vägar. I planeringen för ett fossil-
fritt samhälle behöver vi även kunskap 
om vad cyklisterna egentligen har för 
behov. Hur resonerar de som väljer 
bort bilen?  
 Det handlar om att göra det mer 
attraktivt att välja cykel eller andra mil-
jövänligare transportsätt före bilen.
 På den bilfria dagen, torsdagen 
den 22 september, visades även 

Fredrik Gerttens film Bikes vs Cars 
på biblioteket i Lomma och på rese-
närernas dag, fredagen den 16 sep-
tember, delade Transdev (som kör 
regionbussarna) ut frukost vid buss-
stationerna i Bjärred och Lomma.

Elva platser mättes
I Lomma kommuns senaste trafik-
mätning mättes cykelflödet på elva 
platser i kommunen, bland annat 
på Österleden, Fjelievägen, Södra 
Västkustvägen, Lommavägen, Växt-
skyddsvägen i Alnarp, Lagervägen 
och Malmövägen i Lomma.
 Vanliga pendlingsvägsar är mel-
lan Bjärred och Lomma samt mellan 
Lomma-Lund och Lomma-Malmö.

Tack för att du väljer cykeln!
Cykelpatrull mötte pendlande cyklister

En europeiskt samordnad årlig kampanj som vill lyfta fram åtgärder som underlättar 
och uppmuntrar till mer hållbara och smarta resor och transporter. Det kan handla 
om att lyfta fram aktiviteter inom till exempel kollektivtrafik, gång och cykel, resfria 
möten, samåkning, bilpooler, sparsam körning och trafikplanering för attraktiva tät-
orter. Målet är att konventionellt bränsledrivna bilar ska vara utfasade i städer fram 
till 2050 och att det ska gälla ”nollutsläpp från trafiken” i storstäder senast år 2030.

Europeiska
trafikantveckan
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Har du upptäckt att Lomma kommun 
blivit några kvadratmeter större? De 
kanske redan finns på plats eller så är 
de i alla fall på gång – fem öar som ska 
göra en av dammarna bakom Havs-
blick lite mer tilltalande. Öarna är 
självklart inga riktiga öar utan konst-
gjorda och tillverkade av 100 % åter-
vunnen plast från PET-flaskor.

Dammarna formades under en helt an-
nan tid med helt andra krav än vad vi har 
idag. Då var de ett modernt och spän-
nande inslag i utemiljön runt Havsblick.
 Idag ser de mest trista ut.  Visserli-
gen är de en populär landningsplats för 
fåglar som behöver en stunds vila, men 
det stillastående vattnet blir lätt ganska 

Fem nya öar ska göra Lomma grönare!
smutsigt och mindre tilltalande.
 Det är där som de nya konstgjor-
da öarna kommer in i bilden.
 För öarna är egentligen flytande 
växtbäddar av porös stomme som 
guppar på vattenytan, väl förankrade 
i botten.  Att komma på idén att be-
träda öarna är mindre lyckat eftersom 
flytkraften inte klarar mycket mer än 
öns egen tyngd och de växter som 
planteras. Flytkraften är så liten att en 
person ombord direkt skulle sänka ön.
 Öarnas riktiga benämning är 
egentligen flytande våtmarker som 
tillsammans med de växter som plan-
teras på ön blir en gynnsam livsmiljö 
för mikroorganismer. Utformningen 
gör att öarna har en stor vattenkon-

takt. En kvadratmeter av stommen gör 
lika stor nytta som en yta på cirka 180 
kvadratmeter vanlig våtmark.
 Sektionerna kan kopplas samman 
och i sjön bakom Havsblick handlar det 
om att skapa en stor ö med två mindre 
på varje sida. Under öarna växer en rot-
gardin ner.
 Tekniken har används i mer än tio 
år, bland annat i Helsingborg. 
– Våra önskemål var att det som ska 
planteras på öarna ska vara så färgglatt 
som möjligt, berättar Josefine Rehn 
på tekniska avdelningen, Samhälls-
byggnadsförvaltningen. Det behövs 
onekligen en liten färgklick i den an-
nars ganska så strama utformningen av 
området och dammarna.

Ungefär så här kommer de nya konstgjorda öarna att se ut. Ett färgglatt 
inslag i dammarna intill Havsblick. Öarna på bilderna finns idag i Pålsjö-
området i Helsingborg och är tagna med någon månads mellanrum.
Foto:  Veg Tech AB

Miljövänlig tvätt för båtar i Lomma Hamn
Nu ska båtarna få en egen spolplatta. Den kommer att byggas på Varvstorget i hamnen strax öster om Oskars Varv.
Spolvattnet kommer att genomgå en reningsprocess innan det lämnar anläggningen och skickas ut i dagvattensyste-
met igen. På plattan kommer det att rymmas tre normalstora fritidsbåtar som samtidigt kan få sig en avspolning.
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I mitten av augusti öppnades den nya 
tunneln under järnvägen för gång- 
och cykeltrafik i den södra delen av 
stationsområdet.
Därmed var den första etappen av 
det stora stationsprojektet klart och i 
förra veckan var det officiell invigning.
 I mitten av juni påbörjades nästa 
fas med att skapa en planskildhet mel-
lan Vinstorpvägen och Lommabanan. 
Trafiken leds om och busslinje 139 till 
Lund har fått en ändrad rutt med två 
provisoriska hållplatser utmed Indu-

Arbetet med stationsområdet
i Lomma rullar på!

strigatan. För närvarande pågår olika 
förberedelsearbeten. Hela underfar-
ten ska vara klar i november nästa år.
 Under hela byggtiden kommer 
biltrafiken endast kunna korsa Lom-
mabanan inne i Lomma via den norra 
infarten till Lomma, via Industrigatan 
och via Karstorpsvägen.
 Fas tre startar någon gång under 
2017 och kommer att pågå parallellt 
med bygget av planskildheten.
 Detta innebär bland annat att res-
ten av stationsområdet ska anpassas 

till Lommabanan och den nya Påga-
tågsstationen. Det blir en ny utform-
ning av plattformarna med montering 
av den utrustning som krävs, bil- och 
cykelparkeringar samt alla övriga ytor 
mellan omgivande gator och platt-
form/spårområde.
 Dessutom ska den gamla stations-
byggnaden anpassas utformningsmäs-
sigt till omgivande ytor och förses med 
nytt innehåll.
 Något som kommer att påverkas 
mycket under processen är entrén 

till Vinstorpskolan som 
kommer att behöva för-
ändras efterhand under 
hösten 2016, beroende 
på ledningsarbeten i 
Bredgatan. Entrén kom-
mer hela tiden att ske 
från Bredgatan och se-
nare även söderifrån via 
Järnvägsgatan.
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 Utbildningen består av fyra grupp-  
 träffar kring vars ett tema.

 Innehållet handlar bland annat 
 om hur föräldrar kan främja sitt   
 barns självkänsla, hur man kan
 arbeta för att stärka relationerna
 i familjen och hur konflikter kan
 förebyggas. Information och dis-
 kussion varvas med övningar och 
 filmer. 
 Varje möte tar cirka två och en   
 halv timme och hela program-
 met pågår under ungefär två må-
 nader. 
 Varje grupp har som mest   
 10 deltagare. Alla är föräldrar till   
 barn i åldrarna 3-12 år. Under
 träffarna får man möjlighet att   
 diskutera föräldraskap med an-  
 dra föräldrar.

ny föräldrautbildning 
till hösten

Starka band mellan barn och 
föräldrar är den bästa grunden 
för en harmonisk uppväxt till 
trygga och självständiga indivi-
der som vuxna.

Få saker är viktigare än

relationen med våra barn.

Läs mer på:
www.allabarnicentrum.se
Anmälan sker på Lomma

kommuns hemsida:
lomma.se/abc

och hålls i Lomma.

Gruppträffarna är kostnadsfria

•
•

•

•

”Humlor” byggde egen station
Om det är någon som har koll på vad som händer med stationsområdet i Lomma, så är det barnen på Pilängens förskola som nästan har första parkett intill bygget. Efter alla besök vid byggplatsen har barnen på avdelningen Humlan gjort en egen modell. Det blev många beskrivningar om vad som händer på byggplatsen från de engage-rade barnen. Om någon undrar vilka personerna längst till höger ner på modellen ovan är, så är det barnen själv vid ett av deras besök.
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I samband med skolstarten pratades 
det mycket om att vara extra försik-
tig när många barn kommer ut i tra-
fiken på sin väg till och från skolan.
Nu har det gått några veckor. Här kom-
mer en liten påminnelse om vad alla 
kan göra för att det ska bli så säkert 
som möjligt för dina och mina barn.

 Undvik att köra barnen
 Det blir allt vanligare att föräldrar
 kör sina barn till skolan. Många   
 tycker att det blir enklare och tryg- 
 gare, fast det egentligen får motsatt 
 effekt. Ju färre bilar som  rör sig   
 kring skolorna dessto säkrare blir   
 trafikmiljön.
 Om du måste ta bilen,   
 skjutsa halva vägen och
 gå resten
 Det är bättre för barnet att gå nå-
 gon del av sträckan än ingen alls,   
 och det blir färre bilar runt skolan.
 Gå eller cykla tillsammans  
 med ditt barn, men tänk på att det  
 är först vid 10-12 års ålder som

Vet du om att du som privatper-
son kan hyra både sporthallar och 
samlingslokaler, men även matsalar, 
skolkök och klassrum för privata ar-
rangemang? Det finns alltså inga krav 
på att du ska ha en förening eller ett 
företag bakom dig.
Efter de öppna hus med spontanidrott 
och föreningarnas dag, som arrangera-
des i nya Slättängshallen förra hösten, 
har förfrågningarna ökat.
 Många har insett att det är gan-
ska behändigt att slippa ha den stora 
festen eller något annat större arrang-
emang i den egna bostaden.
– Detta är ett bra alternativ! säger 
kommunens kultur- och fritidschef Mi-
chael Tsiparis.
– Det verkar också finnas ett växande 
intresse bland annat för att träna till-
sammans med kompisarna innan eller 

Nästan alla platser utomhus i kom-
munen där allmänheten kan röra sig 
är offentliga platser, till exempel torg, 
parker, trottoarer och gator.
För att få nyttja offentlig plats måste 
tillstånd sökas hos polisen. Samhälls-
byggnadsförvaltningens gatu- och par-
kenhet fungerar som remissinstans åt 
polisen.

Varför behöver jag tillstånd?  
Det är ordningslagen som styr. Lagen 
utgår från begreppet offentlig plats och 
innebär att all användning och upplå-
telse av allmän plats eller mark som all-
mänheten har tillgång till, eller som an-
vänds för allmän trafik kräver tillstånd 
från polismyndigheten. Som komple-
ment till ordningslagen har kommunen 
antagit lokala ordningsföreskrifter samt 
en handbok med råd och riktlinjer för 
upplåtelse av allmän platsmark och of-
fentlig plats.
 Exempel på tillfällen där tillstånd 
krävs: Byggupplag, byggnadsställningar, 
containrar, försäljning utanför butik, 
säsongsbetonad försäljning som till 
exempel julgrans- och jordgubbsför-
säljning, offentliga tillställningar och 
evenemang, uteserveringar, reklam 
och affischering, cirkus med mera. 

Hur ansöker jag?  
Som ett första steg i ansökan kan du 
ta kontakt med kommunen och un-
dersöka möjligheten att använda den 
tilltänkta platsen och berätta om upplå-
telsen. Därifrån slussas du enkelt vidare.
Läs mer på kommunens hemsida un-
der Bygga, bo och miljö, klicka vidare 
till Gata och park och därefter till fli-
ken ”Upplåtelse av allmän platsmark” 
eller ”Olovliga anläggningar på kom-
munal mark”.

För försäljning inom torghandelsom-
råden och uthyrning av fasta torgplat-
ser, kontakta Lomma kommuns Kon-
taktcenter, 040-641 10 00.

Använd
gärna allmän 
platsmark,
men inte utan
tillstånd

efter jobbet, innebandy eller annan lik-
nande lagidrott. Nu är problemet sna-
rare att hitta ledig tid. När det gäller 
samlingslokalerna så är utbudet större 
och därmed problemet något mindre.
 Även intresset från allmänheten 
att hyra en matsal eller ett skolkök har 
ökat något.
– Klassrummen är mindre efterfråga-
de, men där är också användningsmöj-
ligheterna begränsade, säger Susanne 
Hallberg på kommunens Kontaktcen-
ter, som sköter bokningarna.
 Skollokalerna passar både för pri-
vata aktiviteter, gruppträffar och för 
föreningens årsmöte. Fladängskolans 
lokaler har till exempel blivit mycket 
eftertraktade. Lomma kommuns Kon-
taktcenter svarar på alla frågor:
mail: info@lomma.se eller
telefon: 040-641 10 00

Hyra en skolsal
är ett bra alternativ!

Du hjälper väl till så att barnens 
skolväg förblir trygg!

 barn kan förväntas behärska trafik 
 situationer på egen hand.
 Prata inom familjen om vad  
 som händer i trafiken, vilka regler   
 som gäller och varför det är viktigt  
 att vara försiktig. Promenera eller   
 cykla och öva tillsammans.
 Undersök om det finns
 andra och säkrare vägar
 än den som är kortast.
 Barn som går i sällskap med andra
 lär sig snabbare att gå på egen hand.  
 För dem som tidigt vänjer sig vid   
 att gå eller cykla varje dag blir det  
 en självklar vana.   
 Om ditt barn åker buss   
 prata med barnet om de risker   
 som finns och att man måste vara
 särskilt för-
 siktigt vid
 av- och på-
 stigning.

•

•

•

•

•

•
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Sista ansökningsdag är 
den 13 november

(Ansökningstiden kan variera mellan utbildningsanordnare.)

Läs mer på www.lomma.se/vuxenutbildning
eller kontakta

studievägledare Elin Björkman
elin.bjorkman@lomma.se
telefon 040-641 13 35

på Lärcentrum,  Vinstorpsvägen 6, Lomma

Dags att söka till
KOMMUNAL

VUXENUTBILDNING
inför våren 2017

Under byggarbetena är vår
entré endast från Bredgatan.

Lärcentrum, Lomma kommun
Tel 0733-411213
anna.andersen@lomma.se
facebook.com/kommunaltaktivitetsansvar.lomma

Hej!
Jag heter Anna Andersen Hörman
och jobbar som ungdomskoordinator och vänder mig 
till dig som är 16-20 år och inte går på gymnasiet, eller 
har avslutat gymnasiet men inte fått examensbevis.

Behöver du hjälp att komma igång med dina framtids-
planer? Vill du bolla tankar och idéer?
Det kommunala aktivitetsansvaret erbjuder:
• Studie- och yrkesvägledning
• Praktik
• Hjälp med jobbsökning
• Individuella åtgärder, t. ex. studiehjälp eller annat stöd
Välkommen att höra av dig eller boka in ett möte 
med mig!

Området kring BOJK
Området vid BOJK:s klubbhus i Bjärred vill kommunen (inom 
reglerna för gällande detaljplan) ska utvecklas till en plats som 
förutom pågående verksamhet kan erbjuda en kombination 
med någon form av restaurangverksamhet på platsen. Diskus-
sion med Bjärreds Optimist Jolle Klubb har inletts.

Bjärred Centrum
Den 16 september gick tiden ut för de exploatörer som ville 
lämna in anbud i markanvisningstävlingen för Bjärred Centrum.
 Nu har det interna arbetet startat med att utvärdera 
inkomna anbud och välja ut de två bästa förslagen för vidare 
hantering och diskussion. Enligt planerna räknar kommunen 
med att kunna teckna markanvisningsavtal med vinnande 
anbudsgivare före årsskiftet.
 Det pausade detaljplanearbetet kan därefter starta upp 
igen med nya krafter och vi kan se fram mot ett intressant 
arbete med en omdaning av området kring Bjärred Centrum.

Bjärreds Saltsjöbad
och stationen
Förslag till ny detaljplan för området har tagits fram.
 Kommunstyrelsen beslutade den 24 augusti att föreslå 
kommunfullmäktige att anta planförslaget vid september-
sammanträdet. Syftet med planen är att skapa förutsättning-
ar för bildandet av naturreservat av Bjärreds saltsjöbadspark 
samt att använda Bjärreds station för centrumverksamhet, 
som i detta fall är hotell- och restaurangverksamhet. 
 Ett flertal aktörer har anmält intresse att utveckla den 
gamla stationen till något nytt och spännande inslag i Bjärred.

Det händer i Bjärred

Bjärreds stationshus – tidigt 1900-tal
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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 

On 16 nov kl. 10.00
Forskare föreläser för barn 4-12 år
Dinosauriemorgon
Elisabeth Einarsson, Lunds universitet.
Anmäl dig på biblioteket fr.o.m. 19/10.
Lomma bibliotek
Superhjälteskola
Åsa Öhnell, med böckerna om Super-
nova och Klarabella deckarna.
Anmäl dig på biblioteket.
Ti 1 nov kl. 10.00-12.00
Bjärreds bibliotek
Ti 1 nov kl. 13.00-15.00
Lomma bibliotek
Superhjältekul (3-6 år)
Tänk om man hade superkrafter ...
Vi träffa en riktig vardags-superhjälte: 
polisen Håkan! Begränsat antal platser. 
Anmäl dig på biblioteket.
To 3 nov kl. 12.30-14.00
Bjärreds bibliotek
Superhjältekväll (7-10 år)
Det händer mystiska saker på bibblan 
när det är stängt! För superhjältar 
med egen ficklampa. Begr antal plat-
ser. Anmälan på bibl.
Fr 4 nov kl. 17.45-19.00
Bjärreds bibliotek
Fredag 4 nov kl. 18.00-19.15
Lomma bibliotek
Lö 19 nov
Nalle Puh 90 år! Filmvisning, 
sagostund, tävlingar för hela familjen!
Bjärreds bibliotek kl. 11-14
Lomma bibliotek kl. 11-15

MUSIK
Sö 2 okt kl 11.00
Gospelmässa
Berga Gospel och Mattias Nilsson.
Bergakyrkan, Bjärred
Sö 30 okt kl 15.00-17.00
Höstkonsert m Dragspelsklubben
Gästartist Danne Stråhed.
Biljetter säljs på biblioteken.
Dansrotundan, Lomma
Sö 30 okt kl 16.00
Höstkonsert m Gyllins Drängar
Strandkyrkan, Lomma

Sö 30 okt kl 18.00
Musik till vila
Gunnar Lindgren spelar.
Bergakyrkan, Bjärred
Arr: Bjärreds församling

UTSTÄLLNINGAR
16 mar - 30 okt
Skånska Lantbruksmuseet 
Öppet ons & sön kl 13 - 16.
30 sept - 27 okt
Fotoklubben Objektivet
30 sept - 27 okt
Erik Svenssons träfigurer
Lomma bibliotek
4 okt - 4 nov
Carl Gustav Lekholm
Bjärreds bibliotek
8 okt - 23 okt
CO Hultén
Kraften i Lomma
29 okt - 24 nov
Seriernas värld. Bamse 50 år.
Lomma bibliotek
4 - 6 nov
Fotoutställning
Borgeby kyrka
Arr : Borgeby Kulturh. forskarlag
8 nov - 9 dec
Sverker Holmberg
Bjärreds bibliotek

BARN & FAMILJ
Sö 9 okt kl 15.00
Krokodilkonset: Skomorokhi
Bilj à 50 kr säljs på biblioteken.
Lomma Folkets Hus
Lö 15 okt kl 15.00
Krokodilkonsert:  Allt i loopar
Interaktiv musikförest m Dan Svensson.
Bilj à 50 kr säljs på biblioteken.
Hörsalen, Bjärred
Må 24 okt kl 10.00
Orgelskoj
Lomma kyrka
Arr : Lomma församling
Lö 19 nov kl 15.00
Krokodilkonsert: Tjena känslor!
Bilj à 50 kr säljs på biblioteken.
Hörsalen, Bjärred
Sö 27 nov kl 15.00
Krokodilkonsert:
Julkalas med världens sväng!
Bilj à 50 kr säljs på biblioteken.
Lomma Folkets Hus
Fr 4 nov kl. 10.30-11.00
Forskare föreläser, fr 5 år
Stark av att äta spenat?
Louise Brunkwall, Lunds universitet.
Anmäl dig på biblioteket fr.o.m. 1/10.
Bjärreds bibliotek

Sö 6 nov kl 15.00
Jubileumskonsert 
50års-jubilerande PRO:s sångkör.
Dansrotundan, Lomma
Arr: PRO Lomma
Sö 20 nov kl 11.00
Gospelmässa
Berga Gospel och kompgrupp.
Bergakyrkan, Bjärred
Arr: Bjärreds församling

TEATER
Fr 30 sep kl 19.00
Dagbrott
Pilängsteatern, Lomma
Fr 14 okt kl 19.00
En stund till
Picknickteater. Insläpp kl 17.30.
Lomma Folkets Hus 
Fr 4 nov kl 19.00
Lucrezia Borgia
Opera av Donizetti.
Pilängsteatern, Lomma

Sö 27 nov kl 19.00
Oförhappandes
Ronny Eriksson tar temperaturen på 
Sverige idag. Satir, humor, musik.
Pilängsteatern, Lomma
Bilj. till ovanstående föreställningar :
tel 0703475460 eller i kassan
två timmar innan föreställningen.
Arr: Lomma-Bjärred Riksteaterför.

ÖVRIGT
Ti 27 sep kl 19.00
Nanopartiklar - hot el möjlighet?
Föreläsning m Christina Isaxon.
Bjärreds bibliotek
Lö 1 okt kl. 13.00
Profeten - arabisk matinéfilm
för hela familjen (Från 7 år)
Lomma bibliotek
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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 

Tisdag 4 okt kl. 16-18 Bjärreds bibl.
Torsdag 6 okt kl. 16-18 Lomma bibl.
Studenter på Jurist programmet.
Kostnadsfri juridisk info.
Tidsbokning (30 min./pers.)
bjerred.bibliotek@lomma.se
alt. lomma.bibliotek@lomma.se
On 5 okt kl. 18.00
Vandring - Santiago de Compostela
Kristina Påhlsson berättar.
Fri entré, biljetter på biblioteken.
Lomma bibliotek
To 6 okt kl 13.30
Modevisning PRO
Entré 50 kr inkl. kaffe och kaka.
Dansrotundan, Lomma
Arr: PRO Lomma
To 6 okt kl. 19.00
Författarbesök: Daniel Sjölin
Författaren till  Världens sista roman
Entré 50 kr, biljetter på biblioteken
Lomma bibliotek
Arr : Kultur- och fritidsn. samt ABF
Sö 9 okt, 20 nov kl 15.00
Söndagsvandringar
Burlöv Inner Wheel välkomnar alla 
kvinnor oavsett ålder, språk och
nationalitet, på våra vandringar.
Ingen föranmälan eller avgift.
Start vid Lomma bibliotek.
On 12 okt kl. 18.00
Molekylär gastronomi
Livsmedelsprofessor Per-Olof Hegg.
Fri entré, biljetter på biblioteken.
Lomma bibliotek
Arr : Kultur- och fritidsn.
On 12 okt kl. 19.00
Skånska tågrån
Gert Åkesson berättar.
Fri entré, bilj på biblioteken från 28/9.
Bjärreds bibliotek
To 13 okt kl. 19.00
En kväll om CO Hultén
Film av Lisa Fjellman.
Entré 50 kr, biljetter säljs på bibl.
Lomma bibliotek
Ti 18 okt kl. 19.45
Dokumentär - Anthony Weiner.
Exklusiv livesändning, samtal direkt 
från Doc Lounge i Malmö.
Biljetter à 50 kr säljs på biblioteken.
Lomma bibliotek
Arr : Kultur- och fritidsn., Doc Lounge
On 19 okt kl 19.00-20.30
Månadsmöte
i Lomma rödakorskrets
Vad gör en kommunpolis? 
Håkan Persson berättar. 
Havsblick, Lomma

Fr 21 okt
SPF Seniorerna G:a Bjered,
40-årsjubiléum
Flädie Mat och Vingård
Arr : SPF Seniorerna Gamla Bjered
Lö 22 okt kl 19.30-24.00
Gammaldans - Nordhs orkester.
Dansrotundan, Lomma
Arr: GDF Öresund
Lö 22 okt kl. 19.00
Don Giovanni
Live på bio från Metropolitan Opera. 
Bilj. à 250 kr säljs på biblioteken.
Lomma bibliotek
Arr : Lomma Folketshusförening
On 26 okt kl. 18.00
Problematiska dataspelsvanor
Patrik Smetana föreläser.
Fri entré, biljetter på bibl. från 12/10.
Lomma bibliotek
To 27 okt kl 18.00
Inspirationskväll
Lucrezia Borgia
Med Lasse Walldov.
Biljetter 20 kr.
Lomma bibliotek
Arr: Lomma-Bjärred Riksteaterför.,
Malmö Opera och ABF.
Onsdag 2 nov kl. 19.00
Ali Burhan berättar om sitt liv och 
hur det var att komma till ett nytt land.
Fri entré, biljetter på bibl. från 19/10.
Bjärreds bibliotek
To 3 nov kl. 19.00
Författarbesök:
Katarina Frostenson
Poeten, dramatikern, akademiledamot.
Entré 50 kr, biljetter säljs på bibl.
Lomma bibliotek
Arr : Kultur- och fritidsn. samt ABF
Ti  8 nov kl. 18.30-19.30
Målerikonservatorn Pia Lendemar
Hur arbetar en konservator?
Tag gärna med egen konst och få råd.
Fri entré. Biljetter på bibl. från 25/10.
Lomma bibliotek
Ti 8 nov kl. 16-18 Bjärreds bibl.
To 10 nov kl. 16-18 Lomma bibl.
Studenter på Jurist programmet.
Kostnadsfri juridisk info.
Tidsbokning (30 min/pers)
bjerred.bibliotek@lomma.se
alt. lomma.bibliotek@lomma.se

On 9 nov kl. 18.00
Boktips inför julen
Eva Lassen. Böcker ur årets utgivning.
Fri entré. Biljetter på bibl. från 26/10.
Lomma bibliotek
Arr : Kultur- och fritidsnämnden
To 10 nov kl. 19.00
Jordens salt
Wim Wenders har följt den brasilian-
ske fotografen Sebastião Salgado.
Fri entré, biljetter på bibl.
Lomma bibliotek
Arr : Kultur- och fritdsnämnden
samt Latinamerika i fokus
Lördag 12 nov kl. 14.00
Författarbes: Carola Hansson
Om familjen Tolstoj.
Entré 50 kr, biljetter säljs på bibl.
Bjärreds bibliotek
Arr : Kultur- och fritidsn. samt ABF
Må 14 nov kl. 19.00
Kura skymning
Vi tänder levande ljus och läser högt.
Årets tema: Framtiden i Norden.
Biblioteken i Lomma och Bjärred
On 16 nov kl. 19.00
Hur jag blev st. f. ärkebiskop i Indien
Lennart Nilsson berättar.
Fri entré, biljetter på bibl. från 2/11.
Bjärreds bibliotek
Lö 19 nov kl 19.30-23.59
Gammaldans - Jackpots orkester.
Dansrotundan, Lomma
Arr: GDF Öresund
Lö 19 nov kl 11.00-15.00
Julmarknad
Försäljning av hembakt, lotterier mm.
Medborgarhuset i Bjärred
Arr: Röda Korskretsen för
Bjärred-Borgeby-Önnerup
Sö 20 nov kl 12.00-16.00
Julstuga
Jultomten tar emot barnens
önskelista.
Försälj. Julkaffe, hembakat, grillad korv.
BjersundsTegelbruksmuseum
Arr: Hembygdsför. i Lomma kommun
Ti 22 nov kl. 19.00
Boktips inför julen
Eva Lassen. Böcker ur årets utgivning.
Fri entré. Biljetter på bibl. från 31/10.
Bjärreds bibliotek
To 24 nov kl. 19.00
Ester Blenda Nordström
En känslosam berättelse. Regissören
Anna Hylander introducerar filmen.
Entré 50 kr, biljetter säljs på bibl.
Lomma bibliotek
Arr : Kultur- och fritidsnämnden
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Sedan början av maj har det funnits två el-cyklar i kommun-
huset för utlåning till kommuninvånare som vill testa ett nytt 
transportalternativ. Intresset var långt över förväntan. Den 
9 maj startades utlåningen och efter bara en vecka fanns bok-
ningar gjorda till långt fram i november.
 Den senaste resvaneundersökningen som gjordes 2012 
visar att en stor majoritet av alla resor som görs är med bil, 
även kortare resor. Om nu vanlig trampcykel känns motigt när 
man till exempel pendlar mellan hemmet och arbetsplatsen, 
så kanske el-cykel kunde vara ett bekvämare alternativ.
 Förutsättningarna för att byta bilen mot cykel är extra bra 
speciellt här i sydvästra Skåne. De flesta pendlingsresor är på 
cykelavstånd. Landskapet är ganska platt även om det där-
för också under delar av året är lite blåsigt. Här kan man ha 
stor glädje av el-cykeln som gör de lite tyngre sträckorna mer 
medgörliga. Dessutom sparar man både pengar och miljö.
 Utlåningen startade just för att intresserade själva skulle 
kunna testa innan de investerade i en egen cykel.

Succé för el-cyklar!

Det stora intresset för el-cyklarna har resulterat i att man 
nu diskuterar om att utöka flottan med cyklar.  Tanken är att 
utlåningen ska pågå året runt.

Landets bästa skola finns
i Lomma kommun!
Det är fem olika områden som gran-
skats och som ligger till grund för den 
ranking som Lärarnas Riksförbund gjort 
av landets 290 kommuner.
• Elevernas resultat
• Likvärdighet
• Resursanvändning
• Lärarnas löner
• Antalet behöriga lärare

Trångt i toppen
Den kommun som lyckats allra bäst, när 
de olika parametrarna vägts samman, är 
Lomma kommun som därmed tar över 
förstaplatsen från Piteå, som denna gång 
inte längre återfinns på topp fem.
 Salem placerade sig på andra plats 
följt av Varberg, Härryda och Örn-
sköldsvik. Skillnaden mellan kommu-
nerna i toppen är även denna gång 
ganska liten vilket är en orsak till de 

Lärarnas Riksförbund:

kraftiga skiftena av placering.
 När det gäller de skånska kommu-
nerna så är Lomma ensam på topp tio. 
Närmast kommer Höganäs på plats 
elva, Lund på plats 12, Kävlinge (13), 
Vellinge (19) samt Svedala på plats 20.

Inspirerande skola
Utbildningsnämndens ordförande Ro-
bert Wenglén konstaterar att rankingen 
är ett  kvitto på allt arbete och engage-
mang som läggs ner inom skolan.
– Vi har mycket skickliga lärare som inspi-
rerar och utmanar eleverna och det ger 
resultat. Jag är självklart väldigt tacksam 
för deras och våra skolledares insatser, 
säger Robert Wenglén. Utmärkelsen är 
ett kvitto på att vi är på rätt väg.
- Genom vårt kvalitetsarbete och våra 
regelbundna lärstämmor har vi skapat 
arenor där politik, förvaltningsledning, 

skolledare och förstelärare möts. Här 
analyseras våra styrkor, svagheter och 
utmaningar. Detta är en viktig orsak 
till att samsyn skapas och kommunen 
hamnar högt i kategorin ”likvärdighet”.
Hur bibehålls en topplacering?
– I min värld handlar det om en fortsatt 
resultatorientering med fokus på kun-
skapsresultat så som meritvärden, an-
delen godkända, enskilda elevers pro-
gression och en god likvärdighet inom 
och mellan våra skolor.
Vad kan utvecklas för att bli ännu bättre?
I princip allt, men om jag ska lyfta fram 
något så är det att i än högre utsträck-
ning fokusera på att skapa tid och re-
surser för elevernas lärande genom 
digitalisering och omprioriteringar. Att 
på alla nivåer reflektera över vad vi gör 
och hur vi kan ändra vårt arbete så att 
vi skapar än mer värde för eleverna.


