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Budget 2017:

Effektiviseringar med oförändrad kvalitet
Vi träffar kommunstyrelsens ordförande Anders Berngarn för att prata ekonomi med utgångspunkt i Budget 2017.
Även om preliminära bokslutssiffror
för 2016 ser bra ut, så är scenariet annorlunda inför nästa år. Detta gäller inte
bara vår kommun utan enligt Sveriges
Kommuner och Landsting totalt sett alla
i hela landet. Det är främst två faktorer
som påverkar den ekonomiska balansen
– att vi blir allt äldre, men också yngre
genom flyktingmottagningen i Sverige.
Full kompensation
– Kostnaderna ökar snabbare än intäkterna. För vår del betyder detta att
vi måste göra effektiviseringar i nämndernas verksamheter med totalt tre
miljoner för 2017 och dessutom att
ta höjd för fem miljoner 2018, konstaterar Anders Berngarn. Trots detta är
det en mycket stark budget, där nämnderna får full kompensation för sina
kostnadsökningar som är kopplade
till befolkningsökningen, löneökningar,
avskrivningar på större investeringar
och indexuppräkningar för de större
entreprenaderna.
– Utöver detta får skolan 1,2 miljoner till
utökad undervisningstid i matematik och

Socialförvaltningen 2,9 miljoner för ökade bostadskostnader för nyanlända. För
Barn- och Utbildningsnämnden innebär
detta en förstärkning med 30 miljoner
och Socialnämnden med 19 miljoner.
En kommun i utveckling
Befolkningsprognosen pekar på en fortsatt stark tillväxt, enligt Anders Berngarn.
– Detta innebär att bostadsbyggandet
ökar i Lomma, och utbyggnaden av
Bjärreds centrum ger även en starkare
befolkningsökning i den norra kommundelen. För närvarande är det mest
bostadsrätter som byggs men det kommer även att göras en satsning på hyresrätter på Lervik.
Några framtidstankar
Ett fortsatt byggande innebär att flyttkedjorna kan hållas igång. Villägare som
känner att man har ett för stort hus kan
flytta in i det nyproducerade beståndet
och lämna plats för yngre barnfamiljer.
– Många nya barnfamiljer har flyttat in
i kommunen, vilket är mycket glädjande. Men detta ställer krav på utbyggd
kommunal service och innebär en belastning i investeringsbudgeten. Två nya
skolor, utbyggnad av Norra Karstorp-

skolan och nybyggnad av Strandskolan,
kommer att färdigställas under 2017.
Byggandet av Lerviks förskola kommer
att starta under 2017 och förskolan
ska står färdig till sommaren 2018. En
ny fritidsgård kommer att börja byggas i
Bjärred 2017 och vara klar 2018.
Mycket är osäkert
– Vår situation är hanterbar. Trots allt
motsvarar effektiviseringarna inte så
stora pengar om man ställer det i förhållande till kommunens totala ekonomi.
Däremot finns det många osäkra faktorer i vår omvärld som vi inte råder
över. Hur kommer skatteunderlag och
samhällsekonomin att utvecklas? Hur
länge dröjer det innan räntan höjs? För
att kunna möta detta är det nödvändigt
att ha marginal i de kommande årens
budgeterade resultat. En fortsatt balans i
ekonomin, fortsatt kostnadskontroll och
strikt budgetdisciplin är viktigt, slår Anders Berngarn fast.
– Även om vi står inför stora utmaningar
så finns det gott hopp om att vi kommer
att kunna hantera detta.Vi lägger en stark
budget, har ordning och reda i verksamheterna där också uppfinningsrikedomen
och omställningsförmågan är god.

”Dubbelt så många” böcker att läsa
ken utlånad på biblioteket närmast dig,
men inne på något av de andra får du
den skickad därifrån, precis som man
tidigare gjort mellan biblioteken i Bjärred och Lomma. Du kan även låna på
ett bibliotek och lämna på ett annat
om du vill.

Från årsskiftet kommer vi med vårt
lånekort få tillgång till betydligt fler
böcker, ljudböcker, filmer och andra
medier än tidigare.
Hemligheten ligger i att biblioteken i
Burlövs kommun och Lomma kommun nu har samma teknik, vilket gör
att de kan samköra systemen. Är bo-
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BiBL blir verklighet
Det nya samarbetet har fått namnet
BiBL vilket ska läsas som ”Biblioteken i
Burlöv och Lomma.”
– Många av de titlar som finns i Lomma
och Bjärred finns också i Arlöv och
Åkarp, så antalet utlåningsexemplar blir
fler. Men det finns också en del olikheter, på så sätt utökas också innehållet

i våra bibliotek, inte bara bokvolymen,
berättar Göran Schmitz, bibliotekschef
Lomma kommun.
– Liknande samarbete finns sedan tidigare mellan biblioteken i nordvästra,
nordöstra och sydöstra Skåne. Malmö
och Lund har egna stora biblioteksverksamheter och det är inte lika enkelt att
hitta samarbetsformer. Men nu börjar vi
med Lomma och Burlöv och sen får vi
se vad som händer.
Biblioteken finns här:
Arlövs bibliotek, Lommavägen 2
Bjärreds bibliotek, Folkungavägen 6
Lomma bibliotek, Hamntorget 1
Åkarps bibliotek, Elevvägen 2

Nytt kärl, ny kundservice och nya röda sopbilar
Från januari kommer en ny indelning
av facken i soptunnorna att underlätta
avfallssorteringen hemma. Från den
förste januari är det Sysav som kommer att sköta kundservice vid frågor
om sophämtning och ta hand om avfallsfrågor i kommunen.
Under december kommer alla som

berörs av kärlbytet att få information
hemskickad om hur skiftet kommer gå
till. Ett av de två fyrfackskärlen kommer
att bytas ut mot ett nytt under början
av 2017. Det finns fortfarande fyra fack
i varje tunna, men indelningen av facken
kommer att göras om för att underlätta sorteringen. Facket för tidningar

Precis som idag kommer matavfall, restavfall,
tidningar, plastförpackningar, ofärgat glas, färgat
glas, metallförpackningar och pappersförpack-

Lions Club
i Lomma prisad för
populär loppis!
Kommunstyrelsen utser Lions Club i Lomma till pristagare av 2016 års pris för berömvärda insatser för
föreningens betydande bidrag till att på ett positivt
sätt uppmärksamma Lomma kommun utanför dess
gränser, samt till att uppmuntra en klimatsmart livsstil.
Lions Club i Lomma tilldelas priset för arbetet
”
med sin årliga loppmarknad på området kring Fol-

kets Hus i Lomma. Loppmarknaden är mycket populär och vidhåller en god tradition för invånarna i
Lomma kommun, samtidigt som den bidrar till kommunens goda rykte i omvärlden. Återanvändning av
kläder och prylar medför dessutom en besparing på
jordens resurser, minskar kemikalieförbrukningen,
samt leder till minskad avfallshantering.

”

Priset består av ett diplom och ett penningbelopp på
totalt 15 000 kronor. ”Priset för berömvärda insatser”,
delas ut årligen och kan vid varje tillfälle tilldelas en eller
flera pristagare. Utdelningen sker i samband med kommunfullmäktiges sammanträde i december månad.
Lomma Aktuellt gratulerar till priset!

blir större och byter plats med plastförpackningar.
Kontaktuppgifter till Sysavs kundservice, som man vänder sig till om man
undrar över något kring sophämtningen,
kommer inom kort i din brevlåda. Hämtningen kommer efter årsskiftet att göras
av företaget Ohlssons röda sopbilar.

ningar att sorteras i de två soptunnorna. För
att underlätta sorteringen kommer plastförpackningar och tidningar att byta plats i kärlen.

HEJ TONÅRSFÖRÄLDER
Vill du utvecklas i ditt föräldraskap?
Ta chansen att träffa andra
tonårsföräldrar och få
lite nya praktiska verktyg.
Lomma kommun erbjuder
föräldrautbildningen
COPE för dig som har
barn mellan 12 och 18 år.
Vi startar den 2/3
och träffas åtta gånger.
Kursen är kostnadsfri.
Välkommen att anmäla dig
eller ställa frågor via
info@lomma.se
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Det är många som ställer upp för de nyanlända
Utbildning och boende ansvarar
kommunen för, men för att få en
god integration behövs mycket mer.
Att lära sig det sociala spelet, att
träna de språkkunskaper som man
får på skolbänken, att syssla med
något meningsfullt på fritiden och
att bygga ett nätverk är minst lika
viktigt. Alla dessa delar behövs för
att nyanlända ska få en så bra start
som möjligt på sina nya liv i Sverige,
och för detta behövs hela samhället.
Mujesira Kostovic, områdeschef för
integrationsfrågor i Lomma kommun,
berättar att det är många frivilliga
som gör ett fantastiskt arbete och
med stort engagemang.
– Simklubben Hajen ordnar simskola.
För ungdomar från de drabbade länderna, ofta långt från hav och strand,
är det inte alls vanligt att man tänker
på hur viktigt det är med simkunnighet. Hajen ger dem en grund och
kanske ett fritidsintresse, säger Mujesira Kostovic och fortsätter:

– ABF har ställt upp med både gitarrkurser och danskurser och Lions
har bidragit med pengar för att vi
ska kunna genomföra olika aktiviteter. Naturskyddsföreningen har
både anordnat utflykter på land och
fisketurer. Dessutom är det ytterligare ett antal idrottsföreningar som
gör fina insatser genom att ta emot
nyanlända i sin ordinarie verksamhet, säger Mujesira Kostovic och
fortsätter;
– Alla dessa initiativ är mycket be-

tydelsefulla. Lägg dessutom till alla
enskilda och familjer som ställer upp
och finns vid ungdomarnas sida. Deras arbete gör verkligen skillnad.
En av de som gör skillnad är Lena
Hansen, till vardags diakon på Svenska kyrkan, som hjälper ungdomarna
både inom ramen för sitt jobb, men
också utanför.
– Under hösten har vi tagit med ungdomar till Delfinenbadet i Lund där
vi ordnat med simträning, berättar
Lena Hansen.
– Nu jobbar vi med att få igång ännu
mer verksamhet, men för det krävs
det fler privatpersoner som kan och
vill ställa upp ideellt. Vi hoppas bland
annat kunna starta läxhjälp och ett
språkcafé så fort det finns möjlighet,
– Jag har arbetat med liknande frågor i andra kommuner tidigare, men
måste säga att jag blivit mycket positiv till det mottagande ungdomarna
och familjerna får i Lomma kommun.
Det är trevligt, vänligt, kärleksfullt och
mycket välkomnande.

Så kommer den att se ut, nya gångbron vid Oskars bro
Nu är arbetet igång med den nya
gångbron på Oskars bro i Lomma.
Förutom själva bron anläggs en gångväg på ömse sidor om bron som
sträcker sig från murens slut på Hamntorgets norra sida till Kajgatan i väster.
Strax väster om den nya bron blir
det en liten utsiktsplats med bänkar
och på östra sidan blir det en trappa
ner mot träramperna mellan biblioteket och gästhamnen.
Gångbron kommer att få samma
utseende som den befintliga bron
medan själva gångbanan får en träbeläggning lik den på Kanalbron öster
om Hoddorna. De befintliga belysningsstolparna ersätts med belysning
i handledarna på räckena, både på
den nya och på ömse sidor av befintlig bro.

4

Den nya gångvägen/bron i Lomma
sedd från Varvstorget.

Flitigt använda
återvinningskärl

noterat
Prognos 2017:
14 nya ensamkommande

Du har kanske sett något av de kvadratiska återvinningskärl som står utplacerade på en handfull platser. De
har blivit väldigt populära, berättar
Lennart Persson, kommunens parkansvarige, vilket bland annat märks på
att användarna sköter dem väl och
sorterar rätt.
Kärlen kallas för Sortify och finns på
busstorgen i Bjärred och Lomma samt
framför biblioteket, på Tullhustorget
och på Centrumtorget i Lomma.
– Vi har idag ett par hundra papperskorgar runt om i kommunen och visst
vore det bra om man kunde sätta en
Sortify på många fler ställen, men det
krävs ändå lite volym för att det ska
kännas motiverat.
Även den sortering som finns vid
Långa Bryggan fungerar bra – i alla fall
mestadels.

Kommunen har idag sammanlagt ansvar
för 91 ensamkommande barn och unga
varav 64 bor i kommunens egna gruppboenden. Migrationsverkets prognos
för mottagande av ensamkommande
barn och unga är fortfarande 21 personer under 2016. Men hittills i år har
kommunen inte tagit emot något några.
Prognosen för 2017 års mottagande ligger på 14 barn.
Bosättning av nyanlända
Lomma kommun har hittills i år tagit
emot 44 vuxna eller familjemedlemmar
av de 97 som kommunen har tilldelats.

Grannsamverkan fortsätter att öka:

Allt fler ser att det spelar roll!
Under de senaste åren har Lomma kommun, lokalpolisen och representanter från försäkringsbranschen arrangerat några träffar per säsong.
Ytterligare två träffar hölls under oktober, en i Bjärred och en i Lomma.
– Även om antalet bostadsinbrott för
närvarande är rekordlågt i vår kommun, är det viktigt att fortsätta det
förebyggande arbetet, konstaterar
Lomma kommuns säkerhetschef,
Anders Åkesson.
– Det kan snabbt vända! Kan vi på
olika sätt visa att vi har koll på våra
hus och våra gator, är det troligt att
det avskräcker. På samverkansträffarna berättar vi även om Märk-DNA
som det gör det mer komplicerat att
sälja stöldgods.
De senaste träffarna har lockat
tio till tjugo personer.

– Vi ser det som ett långsiktigt arbete.
Av tjugo intresserade kan det bli upp
emot hundra nya hem som omfattas
av grannsamverkan. Sakta upptäcker
allt fler fördelarna, att det inte är
svårt eller tar mycket tid. Grannsamverkan blir en del i vardagen.
Anders ger några exempel;
– Ser man en okänd bil som rullar
längs gatan ett par gånger, är det inte
fel att anteckna registreringsnumret.
Är du ute på din promenad, hälsa på
personer som du möter. Är detta
en blivande inbrottstjuv, gör du personen osäker!

Vill du veta mer?

Här kommer en ny chans och en ny säkerhetsträff!
Onsdag 14 december, kl. 18.30-20.00 i kommunhuset i Lomma.
Du anmäler dig genom att kontakta Kontaktcenter, tel 040-641 10 00
eller skicka e-post till trygghet@lomma.se, senast den 9 december.

Vad kan och vill du göra?
Lomma kommun söker fler familjehem
och vänfamiljer till våra ensamkommande barn och unga. Till nyinflyttade
vuxna/familjer söker kommunen språkvänner, vänfamiljer och språkpraktik.
Det sistnämnda handlar om att få vara
med ute på en arbetsplats för att träna
språket.
Är du intresserad av att engagera dig?
Hör då av dig till Kontaktcenter,
tel 040-641 10 00.

Ingen
almanacka i år
Flödet av almanackor av olika slag är
stort inför varje årsskifte. En del hittar
sina användare, andra har sin planering
i datorn eller i mobiltelefonen, eller
både och.
I samband med Lomma kommuns
50-årsjubileum tillverkades en väggalmanacka. Och så har gjorts ett par år. Förra
året fick intresserade själva hämta sin
kalender. Då visade det sig att intresset
för ännu en kalender kanske inte var så
stort. Därför har vi bestämt att inte tillverka någon ”kommunalmanacka” i år!
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I absoluta världsklass!
Den heter Biotronen, ligger på Alnarpsområdet och är en avancerad
forskningsanläggning i världsklass, som
lätt kan jämföras med Max IV och ESS.

Jämförelsen gjordes av Tomas Ringdahl
från Akademiska Hus i samband med
invigningen i november. Biotronen ersätter en liknande anläggning som efter
snart 40 år pensioneras.
Hjärtat i Biotronen är de 24 experimentrummen på några kvadratmeter
styck, där man kan efterlikna realistiska
odlingsförhållanden. I dessa datorstyrda
minivärldar kan man bland annat variera temperatur över dygnet (från ett par
minus till upp emot 45 plusgrader), eller
förändra ljuset och annat som påverkar
hur växter utvecklas och mår.
Det är också fullt möjligt att i detalj simulera fram de odlingsförhållande
som man tror ska gälla i framtiden,
med mycket stor precision när det gäller klimatfaktorer som temperatur, luftfuktighet, ljus och koldioxid.

I anläggningen finns konstljus- och
dagljuskammare, odlingskammare och
växthuskammare. Samtliga är sin egen
enhet som varken påverkar eller påverkas av omgivningen.

Det var många nyfikna frågor kring det konstgjorda klimat som kan skapas i den
nya Biotronen på Alnarp. Här kollar Rolf Brennerfelt, styrelseordförande för SLU och
generaldirektör för SMHI, om basilikan verkligen doftade basilika även i experimentrummet med konstljus.

Dagverksamheten utökad
Sedan tidigare finns dagverksamhet
för personer med demensdiagnos på
tredje våningen på Strandängsgatan 2
i Lomma. För några veckor sedan utökades verksamheten sedan även en
del av första planet i huset blivit ledigt.
Detta uppmärksammades genom traditionell bandklippning och invigning.
Dagverksamheten startades för 30 år
sedan i lokaler på Västra Almgatan på
Solberga i Lomma. Då tog man emot
sex gäster måndag till fredag. Genom
ökat behov öppnades 2005 en ny dagverksamhet. Personer med demenssjukdom erbjuds idag dagverksamhet

efter beslut från biståndshandläggare
enligt socialtjänstlagen. På den utökade
dagverksamheten kommer man att
delta i redan befintlig dagverksamhet.
– Att kunna ge möjlighet till en dagverksamhet för personer med demensdiagnos innebär för dessa personer en miljö
som bjuder in till en stimulans som är
anpassade till deras kognitiva förmåga,
en miljö med vana rutiner, berättar
demenssjuksköterskan Jeanette Brink.
Personalen är utbildad att bemöta
dessa personer och kunna ge stöd för
de närstående.
Enligt de ”Nationella Riktlinjerna
för vård och omsorg vid demens-

sjukdom från 2010” ska kommunen
erbjuda personer med demenssjukdom möjlighet att delta i individuellt
anpassade aktiviteter, inklusive fysiska
aktiviteter. Lomma satsar mycket på
denna verksamhet. Jeanette Brink
förklarar ;
– Att kunna erbjuda individuellt anpassade aktiviteter kan motverka passivitet och stärka självkänslan, stimulera sinnena, ge dagen en struktur och
innehåll och ge möjlighet till avkoppling och välbefinnande. Dagverksamhet innebär även möjlighet till avlastning för de närstående och en stund
att återhämta sig.

Dags för invigning; Lena Modin Raflund,
enhetschef för förebyggande och öppen
verksamhet, Socialnämndens ordförande
Sofia Forsgren Böhmer, demenssjuksköterskan Jeanette Brink och Silviasyster
Corina Carlgren, tillsammans med personal, invigde de nya lokalerna.
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Vad är det som gör det roligt
att jobba på Lomma kommun?
Lomma kommun växer så det knakar
och det behövs fler och fler medarbetare för att klara ökande krav på kommunal service i framtiden och möta
kommande pensionsavgångar.
Hur ska man då locka nya medarbetare
och dessutom behålla de som redan är
anställda? Den frågan ska nu få sitt svar
genom ett projekt som har fått arbetsnamnet ”Attraktiv arbetsgivare”.
Konkurrensen är hård om de bästa
och mest engagerade medarbetarna.
Redan idag saknas bland annat lärare
i skola och förskola, sjuksköterskor,
socionomer och ingenjörer inom hela
byggsektorn, på den svenska arbetsmarknaden. Läget kommer troligen inte
att bli bättre framöver.
– Vi har redan idag en engagerad och
mycket kvalificerad personal, konstaterar projektledaren Gertrud Wede.

Därför har vi bestämt att projektet
måste utgå från deras tankar och idéer.
Hur kan vi locka nya medarbetare? Vad
det är som gör att personal stannar?
Hur ser kulturen ut i vår organisation?
Hur fungerar ledarskapet och hur kommunicerar vi, både internt och externt?
Stort engagemang
Under oktober startade arbetet med
att kartlägga hur det ser ut i organisationen.Vad tänker och tycker medarbetarna?
– Jag är ute och träffar medarbetare
på arbetsplatsträffar, presenterar projektet och söker efter synpunkter. Vad
är det som gör att det är roligt att gå
till arbetet? Vi har 1200 personer som
alla har en relation till Lomma kommun.
Det finns förmodligen ingen som bättre
kan ge svaret på vad som är bra, vad man

skulle vilja förändra och hur,
än de anställda.
Bara efter den korta
tid som vi varit igång så har jag fått flera
synpunkter.
– Det är så klart oerhört uppmuntrande när man ser att någon har satt sig
ner, verkligen funderat över dessa frågor och dessutom tagit sig tid att samlat
tankarna i ett mejl.
I början av nästa år ska det finnas listat ett antal punkter på olika områden
som man kan förbättra. Därefter ska en
prioriteringslista med åtgärder tas fram.
– Det här fantastiskt roligt. Det ska bli
spännande att se vart det leder oss,
konstaterar Gertrud Wede.
Projektgruppen består av sju personer från olika förvaltningar. En långsiktig
strategi ska vara klar i maj 2018.

Utsatt avloppsledning i Habo får strumpa
På en sträcka av nästan 500 meter,
närmast vattenlinjen genom Habo
Ljung, går idag en spillvattenledning.
Ledningen består av ett betongrör
med drygt två decimeters diameter som man upptäckt har ett stort
inläckage från omgivningen av både
grundvatten från landskapet innanför och saltvatten från Öresund.
Spillvattnet från ledningen, som

är avloppsvatten från bad och kök
leds sedan vidare till rening. I detta
vatten vill man inte ha med vanligt
dagvatten.
Nu ska röret bli tätt med hjälp
av så kallad relining, berättar Roger
Åberg, som är VA-ingenjör på Samhällsbyggnadsförvaltningen.
– Vi öppnar upp på en sida, skjuter in en glasfiberarmerad strumpa

längs sträckan, blåser upp den med
tryckluft och kör till sist in en ljusvagn som ger ett uv-ljus som härdar
strumpan längs rörets insida.
– På så sätt ska vi stoppa inläckage i
röret från omgivningen, säger Roger
Åberg. Dessutom innebär det ett så
litet ingrepp som möjligt i det berörda området eftersom vi går ner
genom redan befintliga brunnar.

Kulturstipendium 2016 ... och vinnarna är!
Kultur och fritidsnämnden har i år
beslutat att tilldela Lomma kommuns
kulturpris till tre kulturutövare: Love
Terrins och Patrik Bruzelius som delar
stipendium med Markus Wendén med
följande motiveringar:
Love Terrins har visat stora ambitioner i
sin satsning på en karriär som bildkonstnär. Love har redan medverkat i flertalet utställningar i Sverige och Norge
med intressanta målningar med inspiration från konstnärens eget vardagsliv.
Love får Lomma kommuns kulturstipendium för att fortsätta sina studier.

Patrik Bruzelius och Markus Wendén
arbetar tillsammans med bildkonst och
konsthantverk. De båda har arbetar
både professionellt och ideellt för att
marknadsföra sig själva och sin konst,
bland annat genom en spännande

och uppskattad skulpturinstallation på
konst- och musikfestivalen Off Radar i
somras.
Patrik och Markus får kulturstipendiet för att kunna utveckla en ny ateljeverkstad.
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Räddningstjänsterna i
Lomma/Staffanstorp fyller tio år
2006 slogs kommunernas båda räddningstjänster samman och är idag bland
Sveriges tio både billigaste och snabbaste räddningstjänster, konstaterar räddningschef Roger Gustafsson.
En av de tankar den då nye räddningschefen hade med sig 2006 var införandet av de offensiva enheterna.
– Jag arbetade på Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) i
Karlstad. Där höll man på att utveckla
”tänket” med små snabba enheter. Det
tog jag med mig, berättar Roger Gustafsson och det blev ju lyckat. Idag har
Staffanstorp och Lomma tre offensiva enheter vardera. Små avancerade
räddningsbilar som förarna under sina
jourveckor har med sig dygnet runt, i
hemmet och på jobbet.Vid ett larm kan
de vara framme på bara någon minut.
– Vi åker också på sjuklarm med de offensiva enheterna. Snabbheten gör att
chansen för överlevnad hos en person
med hjärtstopp ökar kraftigt när utryckningstiden kan kapas med många minuter. Idag har många svenska kommuner
tagit efter idén med offensiva enheter.
En monsterbil
Räddningstjänsten Lomma-Staffanstorp
är snabb att ta till sig nya tekniska innovationer. De var en av de allra första
som satsade på inköp av skärsläckare,
ett specialverktyg som kan ta sig genom
både stål och betong. Nyligen inköptes
den första kombibil som levererats
i Sverige. Det är ett släckfordon med
pump och kapacitet att släcka och rökdyka samtidigt som den har en skylift
som kan nå upp till 30 meters höjd.

Text och foto: Ivar Sjögren

Tio år av gott samarbete
Varje vår och höst träffas de båda kommunernas kommunstyrelseordförande,
oppositionsråd, kommundirektörer och
räddningschef.
– Vi går igenom behoven och ser till så
att de båda kommunerna får ut det de
vill av samarbetet, berättar Roger Gustafsson.
– Vi är väldigt nöjda, säger Anders Berngarn, kommunstyrelsens ordförande.
Samarbetet ger oss en stor utvecklingspotential. Genom att vara två kommuner som samarbetar kan vi ligga i framkant när det gäller att ha en modern
brandkår och räddningstjänst och det
kan vi verkligen stoltsera med att vi har.
– Vi är en av Sveriges snabbaste och även
en av Sveriges billigaste räddningstjänster.
Ja, vi är nöjda, verkligen mycket nöjda.

Landets första kombibil med kapacitet
för att släcka och rökdyka samtidigt som
den har en skylift som kan nå
upp till 30 meters höjd.
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Foto: Räddningstjänsten Lomma-Staffanstorp

Nu är arbetet
med Nian igång!
I slutet av förra månaden började det
synliga arbetet med kvarteret Nians
verksamhetsområde i Lomma.
Området ligger söder om Bronsgatan
och avgränsas av Malmövägen i öster,
av bostadsområdet Lervik/Östervång
i söder samt Prästbergarondellen. Här
ska så småningom finnas plats för flera
verksamheter, dock inte någon dagligvaruhandel eller störande verksamhet,
enligt detaljplanen.
Verksamhetsområdet är cirka 30 000
kvadratmeter stort, vilket motsvarar cirka tre fullstora fotbollsplaner.
Det man arbetar med är att bygga
infrastrukturen i området: gång- och cykelväg, gator, vatten- och avloppsanläggning, belysning och grönytor. Det mesta
av den befintliga vegetationen kommer
att bevaras och kompletteras med nya
träd, buskar och lökplantering.
Infrastrukturen kommer att vara
färdigställd under april/maj 2017, därefter kan man börja att bygga.
Gång- och cykelvägar stängda
I samband med ombyggnaden påverkas framkomligheten. Gång- och cykelvägar inom området kommer att vara
stängda och trafikanter kommer under
denna tid att få välja alternativa vägar.
Hänvisningspilar ska finnas på plats. Trafiksituationen i övrigt kommer inte att
påverkas i någon större utsträckning.

Lomma kommun
på Instagram
Visst händer det ibland att
man sitter bland vänner och
pratar om hur fint det är där
man bor. Nu kan du också visa
det!
Har du Instagram bär du också med dig
ett bibliotek med fina bilder över vår
kommun. Lomma kommun kommer att
öka flödet av bilder efterhand och visa
vackra miljöbilder både från våra tätorter och från inland och kustremsan.
Följ Lomma kommun på Instagram på
instagram.com/lommakommun.

1000 meter vall ska skydda södra Lomma
I samband med de kraftiga oväder som
dragit över Skåne de senaste åren har
det kustnära landskapet drabbats hårt
av högt vattenstånd och översvämningar. Ett område som drabbats är
strandängarna i södra Lomma tätort.
Här är arbetet nu i full gång med att
klimatsäkra området.
Arbetet består av flera olika delar. På utsidan om strandhusen byggs en vall, som
sträcker sig från nya Strandskolan, längs
strandhusen och ungefär fram till där
Strandvägen ansluter till Malmövägen.
Sammanlagt handlar det om cirka 1000
meter. Vallen kommer att bli cirka 2,4–
3,4 meter över Öresunds medelnivå.

– Det är en kombination av högvatten
och kraftiga vågor som orsakar översvämningarna, berättar projektsamordnaren Bengt Strengbom, på Samhällsbyggandsförvaltningen. Med den
väl tilltagna höjden hoppas vi att vattnet ska stanna på utsidan.
Grunden i vallen är stenar och fyllnadsmassor. Utanpå läggs en fiberduk
kompletterad med en 20 centimeter
tjock lerkappa och som tillsammans ska
hålla emot vattnet. Själva gestaltningen
av vallen håller man på att diskutera,
men tanken är att man ska göra den
levande med växter och sanddynor.
– För att ta hand om det vatten som
blåser horisontellt och i sämsta fall

skvätter över vallen, byggs även ett dike
på andra sidan av grusgången. Diket
kommer fyllas med makadam som gör
att vattnet kan rinna ner. Längs sträckan
kommer det finnas pumpmöjligheter
om diket ändå skulle fyllas.
Men det är inte enbart det nya översvämningsskyddet som håller på att ta
form. Ute vid strandkanten förstärks och
restaureras även det gamla erosionsskyddet. En ny stenbarriär byggs som
därefter delvis kommer att täckas över.
– Kan vi arbeta utan avbrott så ska arbetet vara klart en bit in på nästa år.
Allt handlar om vilken vinter vi får. Fram
på våren blir det sådd och plantering,
berättar Bengt Strengbom.

Framtidens medarbetare besökte industriföretag
För tredje året i rad arrangerades Industrinatten för ungdomar i sydvästra
Skåne. Tanken bakom är ganska enkel;
Industriföretag behöver medarbetare
och ungdomar behöver jobb.
Många unga tror att ett industrijobb är
smutsigt och enformigt, men det är historia. Idag är industriföretagen lika hightech som många andra företag.
Beräkningar visar att teknik- och industrisektorn kommer att sakna sökande till cirka 9 000 jobb inom några år,

detta samtidigt som det går ungdomar
arbetslösa. Industrinatten är ett sätt att
öka intresset för industribranscherna.
Industrinatten startade redan på
eftermiddagen med mässmingel i Malmö där ungdomarna fick chansen att
gå runt och prata med de utställande
företagen och träffa gymnasieutbildare,
yrkesskolor och fackförbund.
Fram emot kvällen lotsades eleverna
ut till bussar som körde till de företag
som anmält sig till arrangemanget. No-

lato och WiMix Automation var de två i
Lomma som tog emot elever. Ute på företagen fick man veta mer om vad företaget gör, vilka yrkeskategorier som finns,
vilken kompetens och vilka egenskaper
som man uppskattar hos medarbetare.
– Företagens representanter var mycket nöjda med kvällen. De får en möjlighet att visa hur det är att arbeta på ett
verkstadsföretag, berättar kommunens
näringslivsutvecklare Kristina Johansson.
Cirka 900 ungdomar deltog i år.
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kultur & evenemang
Med reservation för ändringar.

UTSTÄLLNINGAR

MUSIK

8 nov–9 dec
Sverker Holmberg - blandteknik
Bjärreds Bibliotek

Sö 11 dec kl 16.00 & 17.30
Luciagudstjänster
Katarina sånggrupp, barnkörerna och
instrumentalister.
Fri entré men gratisbiljett erfordras,
hämtas på ICA Bjärred fr o m 28/11.
Flädie kyrka
Arr: Bjärreds församling och studieförbundet SENSUS

26 nov–12 dec
Lomma Konstförenings
Vinstutställning
Lomma bibliotek
13 dec–13 jan
Ulla Dunmar - keramik/akvarell
Bjärreds bibliotek
BARN & FAMILJ
Lö 26 nov kl. 11.15 (Barntill.)
Lö 17 dec kl. 11.15 (Barntill.)
Bio på bibblan
Bjärreds bibliotek
Lö 26 nov kl. 13.00 (Barntill.)
On 28 dec kl. 13.00 (Fr. 7 år)
Bio på bibblan
Lomma bibliotek

Fr 6 jan kl 16.00
Mässa med musik
Sång av Elin Andersson och Isa Malm.
Bergakyrkan, Bjärred
Arr: Bjärreds församling

Sö 27 nov kl 15.00
Krokodilkonsert:
Julkalas med världens sväng!
Nu blir det julkalas för stora och små!
Julmys och tomtar - det kommer ni få.
Med klarinett, fiol, gitarr och sång, ser
vi till att julkänslan kalasas igång!
För barn 3–8 år.
Biljetter à 50 kr säljs på biblioteken.
Lomma Folkets Hus
Arr: Kultur och fritidsnämnden
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Sö 18 dec kl 16.00 & 18.00
Julkonsert i Flädie kyrka
Kl. 16 Bergakören med instrumentalister och sångsolist Erik Danielsson.
Kl. 18 Berga gospel med instrumentalister.
Svängiga julsånger och psalmer.
Biljetter à 60 kr säljs på församlingsexp. Bergagården fr o m 28/11.
Flädie kyrka
Arr: Bjärreds församling och studieförbundet SENSUS

Lö 7 januari kl 16.00
Nyårskonsert
med Lomma Musiksällskap
Solist Operasångerska Eva Rydén
Malmö. Dirigent Egon Nilsson.
Traditionell Nyårskonsert med musik
av bl.a. Johan Strauss, Carl Michael
Ziehrer, Frans Lehár.
Entré 100 kr. Biljetter på biblioteken i
Lomma och Bjärred. Samt vid entrén
konsertdagen.
Dansrotundan, Lomma
Arr: Lomma Musiksällskap
Sö 12 feb kl 11.00
Gospelmässa
Berga Gospel med kompband.
Bergakyrkan, Bjärred
Arr: Bjärreds församling

TEATER

Lö 21 jan kl 19.00
Rikard III med Özz Nujen
Om makt, galenskap, kamp och
kunskap.
Se Özz Nûjen göra alla roller i det
klassiska dramat Rikard III, fritt efter
William Shakespeare.
Biljetter: Tel 070–3475460 eller
i kassan innan föreställningen.
Pilängsteatern
Arr: Lomma-Bjärred Riksteaterförening
Fr 17 feb kl 19.00
Två systrar och
en begravning
med Panikteatern
Ett familjedrama om drömmar och
förhoppningar i katastrofal kollision.
Biljetter: Tel 070–3475460 eller
i kassan innan föreställningen.
Pilängsteatern, Pilgatan
Arr: Lomma-Bjärred Riksteaterförening
BIBLIOGRAFEN
Fr 9 dec kl. 18.00
Bach: Juloratoriet med
Göteborgssymfonikerna
Live på bio från
Göteborgs konserthus.
Dirigent: Laurence Equilbey.
Medverkande: Emöke Barath,
Werner Güra, Andreas Wolf,
Göteborgs Symfoniker, Göteborgs
Symfoniska Kör.
Konserten presenteras av
Sixten Nordström.
Lomma bibliotek
Biljetter säljes på biblioteket

Detta är ett urval av för oss kända arrangemang! Mer information och komplett lista på anmälda arra

kultur & evenemang
Med reservation för ändringar.

Lö 10 dec kl. 19.00
L’Amour de Loin
Live på bio från
Metropolitan Opera i New York.
Finska Kaija Saariahos opera blir den
första operan på Met komponerad
av en kvinnlig tonsättare sedan 1903.
Susanna Phillips gör rollen som
Clémence, Eric Owens som Jaufré,
och Tamara Mumford som Pilgrimen,
som bär kärleksbudskapen mellan
dem. Längd 3 tim. Svensk text.
Operabiljetter à 250 kr säljes på
biblioteken, servering i pausen
Lomma bibliotek

ÖVRIGT
To 1 dec kl. 19.30
Det som ger hoppet liv
Föreläsning med Lars Björklund,
kaplan för Sigtunastiftelsen, författare,
f.d. sjukhuspräst
Kostnad: 50 kr. Anmälan senast onsdagen 30/11 tel 046–440 41 59,
irene.palsson@svenskakyrkan.se.
Bergasalen, Bjärred
Arr: Svenska kyrkan i Bjärred i samarbete med Sensus studieförbund
Fr 2 december kl. 17.30
Quizkväll
Anmäl ett lag om 2–12 personer.
Frågor om allt mellan himmel och
jord i skiftande svårighetsgrad.
Baren öppnar kl. 17.30,
quiz-kvällen kl. 18.30.
Pris: 225 kr/person inkl. buffé.
Bokning sker på telefon 046–320 338
eller info@fladiematvingard.se.
Flädie Mat & Vingård
Lö 3 dec kl. 13.00–15.00
Sö 4 dec kl 11.00-16.30
Julrundan
En gammaldags jul med traditionellt
hantverk, julgodis, julbak, julklappsåtervinning, rimstuga, med mera.
Naturligtvis kommer tomten!
Centrumtorget Lomma.
Arr: Lomma Event

Sö 15 jan
Lions Julgransinsamling i
Lomma
Arr. Lions Club Lomma
Må 23 jan kl. 19.30–21.30
Start för fortsättningskurs
i gammaldans steg 2
Kursen pågår 10 måndagskvällar.
Dansrotundan, Lomma
Arr: GDF Öresund
Lö 3 dec kl. 13.00-15.00
Lyrikworkshop
med Marica Källner
En workshop för dig som vill få
inspiration till att börja eller att
fortsätta dikta.
Marica Källner är novellist, scenpoet
och skrivpedagog.
Begränsat antal platser, anmälan till
biblioteken.
Lomma bibliotek
Sö 4 dec kl 11.00–16.30
Lions Julmarknad
Julbazar och korvförsäljning
Centrumtorget Lomma
Arr. Lions Club Lomma
6–9 dec
Jultombola Röda korset
Många fina vinster.
Centrumhuset, Bjärred
Arr: Röda Korset i Bjärred,
Borgeby och Önnerup
Lö 10 dec kl 12.00 & 14.00
Dans i Lommas
vinterföreställning 2016
En sprakande vinterföreställning av
Dans i Lommas elever.
Biljetter: www.dansilomma.com
Lomma Folkets Hus
To 22 dec kl. 14.00-16.00
Danscafé
på Mötesplats Havsblick
Orkester: Ingvar och Camilla Fast
Havsblick, Lomma
Lö 31 dec kl. 17.30–00.30
Nyårssupé, teckning och
gammaldans
De som endast vill dansa är välkomna
till dansen kl. 19.30.
Erik Arnolds orkester.
Dansordning 4 moderna och 1 gammal dans.
Dansrotundan, Lomma
Arr: GDF Öresund

Ti 24 jan kl. 19.00
Bildvisning/Naturen
Kvällens bildvisning med temat
”Naturen” inleds av Karl-Evert Lundgren, varefter alla medlemmar inbjuds
att visa egna bilder.
Efter visningen bjuder vi på fika.
Strandkyrkan
Arr: Naturskyddsföreningen
i Lomma-Bjärred.
On 25 jan
Gammaldans
Start för fortsättningskurs för nybörjare steg 1 kl. 18.30–20.15
Start för fortsättningskurs för nybörjare steg 2 kl. 19.30–21.30
Kurserna pågår 10 onsdagskvällar.
Arr: GDF Öresund
Dansrotundan, Lomma
Lö 28 jan kl. 19.30–24.00
Gammaldans
Ingvar Fahsts orkester.
Dansordning 2 moderna och 1 gammal dans.
Arr: GDF Öresund
Dansrotundan, Lomma
Sö 12 feb kl. 09.00
Fyledalen
Äntligen är det örndags!
Efter en uppvärmande promenad blir
det fika samtidigt som glador, vråkar
och örnar har flyguppvisning.
Samling:
Bjärreds centrum vid Folkungagatan
kl. 9.00, Lomma busstation kl. 9.15
Ansvarig: Thomas 0727–20 16 16
Arr: Naturskyddsföreningen i LommaBjärred.
Lö 25 feb kl. 19.30–24.00.
Gammaldans
Liljas orkester.
Dansordning 2 moderna och 1 gammal dans.
Dansrotundan, Lomma
Arr: GDF Öresund

angemang finns på www.lomma.se. Evenemangsinformation kan skickas till annica.widmark@lomma.se
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En liten titt i historieboken ...

Ur Lomma
Aktuellt
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Pendlar du med Skånetrafiken?
Ny tidtabell för buss och tåg från 11 december!
Trafikförändringar som påverkar resor från och till Lomma
Busslinje 133
Malmö–Alnarp–Lomma
Fler avgångar vardagar Malmö mot
Lomma kl 7–9 resp Lomma mot Malmö kl 15–17. Fler turer i båda riktningarna på söndagskvällar.
Busslinje 139 Lund–Lomma
Ny körväg i Lund och hållplats Allhelgonakyrkan tas bort.
Ny tur införs på vardagskvällar i riktning mot Lomma. Tillfällig körväg i
Lomma via Industrigatan pågår till oktober 2017.

Resor via
Burlöv, Åkarp och Hjärup
Många trafikförändringar i södra Sverige under 2017 påverkar tågsträckan
Malmö–Lund.
Pågatågen delas upp på två sträckor
och beroende på var du reser kan din
resa blir kortare, längre eller precis
som förut.

Lomma Aktuellt utges av kommunstyrelsen i Lomma.
Lomma kommun, Hamngatan 3, 234 81 Lomma
Telefon: 040-641 10 00 Hemsida: www.lomma.se
Ansvarig utgivare: Anders Berngarn
Redaktör/foto: Claes Westinger
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Resor inom Lund
Busslinjerna
108, 123, 126, 137, 139, 159,
160, 165, 166 och 169
leds om när spårvägen Lund C–ESS byggs.
Läs mer på www.skanetrafiken.se/lund.

Passa på att söka din vanliga resa i Skånetrafikens app eller
skanetrafiken.se och läs mer på
www.skanetrafiken.se/nytidtabell11december.

Redaktionskommitté: Christine Cederberg, Susanne Hallberg, Helen Thyter
Eva Jansson, Annica Widmark, Jennie Klang och Christian Almström.
Teknisk produktion: Elke Hanell, Westinger Media, Malmö.
Telefon: 040-27 09 00, e-post: claes.westinger@telia.com
Lomma Aktuellt finns också som taltidning och på www.lomma.se
Tryckning: Wikingtryck, Malmö

