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• Många frågor kring flyktingmottagande. Detta händer under 2016. Sidan 2

• MFF och Lomma kommun öppnar fotbollsakademi på Rutsborg och Piläng. Sidan 4
• Lomma kommun tryggast i Skåne! Sidan 12

• Kulturveckan 12-20 mars! Vi har programmet!

Tanke. Omtanke. Mertanke!

Många frågor kring flyktingmottagande i Lomma

Så här är läget!
Vi pratar med Helen Thyter, beredskapssamordnare
och en av de som arbetar med att planera för att
Lomma kommun ska kunna leva upp till de krav som
ställs på kommunerna när det gäller att ta emot de
nyanlända.
– Frågorna är många om hur vi planerar och arbetar
med de åtagande som staten lägger på oss. Men informationen till oss är också knapphändig. Vissa ramar
finns, men mycket är oklart.Vi vet att Lomma kommun
tilldelats 97 nyanlända och utöver det finns en prognos
på att vi kommer få ta emot ytterligare ensamkommande barn under 2016. Vi vet ännu inget om de 97
personer som kommer bli anvisade till Lomma, varken
om det är hela familjer, storleken på dessa eller om det
är enskilda vuxna. Vi försöker att planera för att vara

Detta har hänt

Den 1 januari 2015 fanns i Lomma kommun 19 ungdomar som kommit som ensamkommande flyktingbarn.
Dessa barn, eller ungdomar som kanske är ett mer rättvisande ord, bodde framför allt i något av kommunens
dåvarande två hem för vård eller boende, så kallade
HVB-hem.
Den 4 juni gick Migrationsverket ut till samtliga kommuner med information om att de på grund av en stor

Så här är planeringen för 2016

I november 2015 offentliggjorde Migrationsverket en
prognos som innebar att Lomma under 2016 skulle ta
emot 120 asylsökande ensamkommande barn.
Den 4 februari publicerades en ny prognos där man
minskat antal ensamkommande barn som beräknas
komma till Sverige med ca 35 %.
Samtidigt inträder från och med 1 mars en ny lag
om gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända.
Lagen innebär att de nyanlända vuxna och familjer som
beviljas uppehållstillstånd, från och med mars 2016,
kommer att fördelas i huvudsak proportionellt mellan
alla Sveriges kommuner.
För Lommas kommuns del innebär detta att kom-

så flexibla som möjligt för att leva upp till de krav som
ställs på oss.
Arbetsförmedlingen har huvudansvaret för de nyanländas etablering. Kommunen ansvarar för bosättning, för studier i svenska språket och samhällsinformation samt att organisera barnens skolstart.
– Det stora engagemang vi möter bland invånarna i
Lomma kommun är enormt glädjande, konstaterar
Helen Thyter. En typisk Lommabo är nyfiken, engagerad och resursstark. Det kommer in en massa bra
idéer på hur vi tillsammans kan integrera och etablera
våra nya invånare. Det vill vi passa på att tacka för!
I dagsläget har vi vänfamiljer till nästan samtliga ungdomar. Dessutom är det många som visat intresse för att
bli vänfamilj.

ökning av antalet asylsökande ensamkommande flyktingbarn och ungdomar till Sverige, framöver skulle komma
att anvisa betydligt fler ensamkommande till kommunen.
– I dagsläget har vi totalt 106 ensamkommande barn/
ungdomar under våra vingar. De flesta av dessa är pojkar i
15-16 årsåldern, 65 av dem bor i något av våra nuvarande
fem boenden (HVB) och 41 bor antingen i familjehem,
”utslusslägenhet” eller i HVB-hem i en annan kommun.

munen under 2016 kommer att ta emot 97 nyanlända
personer (vuxna/familjer) med uppehållstillstånd. Utmaningen är framför allt att finna bostäder att erbjuda
som ett första hem till de nya invånarna.
– Framförallt på grund av ändrade regler kring gränskontroll och id-krav, vet vi inte hur många som verkligen kommer och när de anländer, berättar Helen Thyter och fortsätter;
– Osäkerheten är stor. Sedan jul har det inte kommit
en enda person. En del av kommunens förberedelser
är därför att hitta en balans mellan prognos och verklighet och skapa så flexibla lösningar som det är möjligt
att göra.

Informationsmöte i Bjärred 1 mars, kl 18.00-19.30
Läs mer på sidan 13!
2

Vad händer i sommar?

Nu är det dags att anmäla evenemang
till kommunens sommarprogram
Sommaren i Lomma kommun är härlig och erbjuder
massor av spännande och intressanta evenemang. I
sommar kommer kommunen att sammanställa ett
tryckt evenemangsprogram där det mesta finns samlat.
Programmet kommer att tryckas i 14 000 exemplar
och delas ut tillsammans med Lomma kommuns turistbroschyr Äta-Sova-Göra. Turistbroschyren kommer även
att lämnas ut till besöksmål, butiker, restauranger och caféer i kommunen, men även till kringliggande kommuner,
till exempel Malmö, Lund, Kävlinge samt på Österlen och
i nordvästra Skåne.
Föreningar, studieförbund, församlingar och andra
som ordnar arrangemang under tiden 1 juni–31 augusti
är välkomna att lämna in programpunkter till sommarprogrammet. Programpunkterna måste vara offentliga
och intressanta för allmänheten.
Arrangörer ansvarar för arrangemanget, genomförande och omkostnader.
Vi behöver era uppgifter senast den 1 april 2016.
Lämna informationen på: www.lomma.se/sommarprogram
Vi förbehåller oss rätten att göra urval om utrymmet kräver det.
Har du frågor kring programmet är du välkommen att
kontakta kultursamordnare Annica Widmark,
telefon 040-641 13 75 eller annica.widmark@lomma.se.

Teater, musik, film, ståupp, eller ..?
Nu har du chans att visa upp dig
inför publik.
Den 9 april är det dags för årets UKM-festival på Bjärehovskolan i Bjärred. Nu är det dags att anmäla dig.
Ung Kultur Möts är en festival där unga mellan 13 och 20
år får möjlighet att mötas och visa upp sina olika uttryck
på scen och i utställningsform. Det betyder att man kan
visa upp nästan vad som helst – förutom teater, musik,
film eller ståupp, kan det vara dans, poesi, måleri, skulptur,
design, både individuellt eller i grupp.
Festivalen pågår hela dagen den 9 april, erbjuder
workshops och gemensamma aktiviteter för deltagarna
och avslutas kl 18.00 med scenshow och konstvernissage.
Du anmäler dig senast den 28 mars på: www.ukm.se
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Robert Wenglén, ordförande för barn- och utbildningsnämnden, Thomas Kvist, rektor på Rutsborgskolan, Jan-Olov
Kindvall och Per Ågren från MFF:s fotbollsakademi, Mathias Persson Benndoff, rektor på Pilängskolan samt Bo Kristoffersson, förvaltningschef på UKF-förvaltningen var överens om en sak; Nu kör vi!

MFF:s fotbollsakademi öppnar
på Rutsborg och Piläng

Nu öppnar Lomma kommun, tillsammans med MFF,
fotbollsakademi på Rutsborgskolan i Bjärred och Pilängskolan i Lomma. Konceptet går ut på att ge tjejer
och killar i 7:an, 8:an och 9:an, som vill satsa på fotboll,
I förra veckan drog det igång på allvar med informationsmöten. Just nu
har de ungdomar som ska börja i
7:an till hösten möjlighet att anmäla
sig och den 15:e och 17:e mars blir
det provspelning och uttagning.
Det är bland annat Jan-Olov
Kindvall från MFF, själv med ett gediget förflutet inom fotbollen, som
driver akademier tillsammans med
ett antal andra professionella ledare.
MFF:s fotbollsakademi har blivit en stor organisation med klasser i bland annat Simrishamn, Höör

en chans att tillsammans med professionell ledning utveckla sin talang. Detta inom ramen för skolan och den
läroplan som finns. Inga lektioner i andra ämnen byts ut
mot fotbollen.

och Malmö. Akademin i Bjärred och
Lomma blir skola sju och åtta. På
gång är också skolor i Kristianstad
och Hässleholm.
Jan-Olov Kindvall förklarar;
– Ungdomsverksamheten har alltid
varit viktig för MFF. För tio år sedan ville klubben ta ett ännu större
ansvar. Resultatet blev en fotbollsakademi. Att ägna sig åt en lagidrott
är så mycket mer än själva idrotten.
Det handlar om samarbete och vikänsla. Många ungdomar i högstadiet
behöver få struktur i sina liv. Vi har

sett exempel på elever i andra kommuner som höjt sina studieresultat
rejält sedan man kom med i fotbollsakademin, berättar Jan-Olov Kindvall.
Han medger också att fotbollsakademin kan vara en gyllene chans för
MFF att hitta nya talanger.
– Även om inte alla kan bli proffs, så
har vi en bra möjlighet att hitta ett
eller annat guldkorn bland eleverna.
Dessutom hoppas vi att även de
andra skånska fotbollsklubbarna kan
få glädje av de duktiga spelare som
kommer fram ur fotbollsakademierna.

Nya taxor
Från och med den 1 februari 2016 gäller nya taxor och regler för förskoleverksamhet,
pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg.
Läs mer på lomma.se under barn- och utbildning/förskolor och grundskolor/taxa och regler.
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Samhörighet och stolthet
Med vid presentationen av fotbollsakademin i Lomma
kommun fanns Robert Wenglén, ordförande i barn- och
utbildningsnämnden.
– Det har länge funnits önskemål från både föreningar
och föräldrar om att satsa på en idrottsakademi precis
som man gjort i många andra kommuner. Hos oss blev
det en fotbollsakademi men i förlängningen kan det även
bli aktuellt att koppla på ytterligare sporter. Vi har idag
ett fritt skolval. Konkurrensen är hård. Vi hoppas att MFFakademin ska bidra till att Rutsborg och Piläng ska bli än
mer attraktiva, säger Robert Wenglén och fortsätter;
– Fotbollsakademin är inte enbart till för de elever som
har fotboll på schemat, utan för alla på Piläng och Rutsborg. Arrangeras en föreläsning om hälsa för fotbollseleverna, så kan kanske även övriga elever bjudas in. Fotbollsakademin har sin ramar, men mycket kan anpassas
efterhand och efter lokala förutsättningar.
Thomas Kvist, rektor på Rutsborgskolan, konstaterar
att det ska bli väldigt roligt att se vilka effekter fotbollsskolan får.
– Den stjärnglans som sprider sig i och med att vi får MFF
in i skolvärlden är värd mycket. Jag tror att det kan avspegla sig på många sätt både innanför och utanför skolan.
Mathias Persson Benndoff, rektor på Pilängskolan tillägger:
– Jag hoppas också att alla ska kunna känna en stolthet
över att vi har en fotbollsakademi på vår skola.

Höjning av
renhållningstaxan
Den 1 februari 2016 höjdes samtliga priser
med 4 %. Renhållningstaxan har varit oförändrad sedan år 2010.
För ett abonnemang med fyrfackskärl, med
tömning varannan vecka för kärl 1, innebär
detta till exempel en höjning med cirka 100 kr
per år.
Den nya taxan med samtliga priser finns på
hemsidan, lomma.se, under Avfall och återvinning samt i kommunens författningssamling.

Dags att söka till
KOMMUNAL
VUXENUTBILDNING
Sista ansökningsdag är den 13 maj

(Ansökningstiden kan variera mellan

Bo Kristoffersson, förvaltningschef på UKFförvaltningen och MFFs Jan-Olov Kindvall gör en
sista kontroll av avtalet.

utbildningsanordnare.)

Läs mer på www.lomma.se/larcentr um
eller kontakta
studievägledare Elin Björ kman
elin.bjorkman@lomma.se
telefon 040-641 13 35
på Lärcentr um, Lomma
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noterat
Nu finns en samlingsplats
för dig som gillar historier
och bilder om livet förr och
nu i Lomma kommun

Lommaminnen.se är ett samarbetsprojekt mellan Lomma
bibliotek, Sund-TV, ABF/Lomma, Lomma museiförening, kommunarkivet och några andra föreningar i Lomma och Bjärred.

Lommas bibliotekschef Göran Schmitz berättar:
– På lommaminnen.se är tanken att vi ska samla minnen
från dåtid och nutid i Lomma kommun. Sajten är ett forum
där alla kan gå in och läsa, kanske bidra med egna bilder
och berättelser eller kommentera och komplettera någon
historia med egna minnen, säger Göran Schmitz.
– Vi vill att berättelser och bilder ska bli mer lättillgängliga
för allmänheten och väcka intresse för Lommas kulturarv.
Läsa inläggen kan alla göra, men vill man själv bidra måste man vara registrerad användare. Enklast är att logga in
med sitt Facebook-konto. Medlemskapet kostar självklart
ingenting.
– Det är mycket enkelt, intygar Göran Schmitz.

Arbetet med skyddsvallen i
södra Lomma fortsätter

Åtgärder på gångfartsområden i Lomma Hamn

Lomma kommun fick i oktober 2015 tillstånd av Markoch miljödomstolen i Växjö att anlägga de klimatanpassningsåtgärder i södra Lomma som kommunen
sökt tillstånd för.
Åtgärderna består av en skyddsvall mot extrema stormar,
renovering av den befintliga stenskoningen (förstärkningen), utrivning av den befintliga betongbryggan och byggande av en ny träbrygga.
Detta utförs för att minska översvämnings- och erosionsrisken samt förbättra vattenkvalitén och rekreations
värdet vid Strandängarna i södra delen av Lomma tätort.
Åtgärderna syftar till att skydda området vid dagens
förhållande och för de förhållanden som väntas råda fram
till år 2065 med hänsyn till klimatförändringen. Invallning
av området är nödvändig för att på sikt skydda även Lomma centrum mot översvämningar vid extrema högvatten.
För närvarande pågår en detaljprojektering av de åtgärder som ska göras.
En geoteknisk undersökning har utförts längs med
vallsträckningen och dessutom en inmätning av marknivåer utmed det aktuella området för skyddsvallen.

Kryssgränd:
Åtgärder görs framförallt genom plantering av grönska
för att skapa ett smalare gaturum och bryta siktlinjen. Sittplatser skapas för den som vill ta en paus, men också för
att bidra till folklivet på gatan.

Hur var Bjärred som kurort? Har du några skolminnen
från Lomma? Hur var det att arbeta och bo på Löddesnäsgården? Vad hände under en brandövning under andra
världskriget? Visste du om att det byggdes ett epidemisjukhus i Lomma år 1893 och att marscherna mot kärnkraften under tre års tid utgick från Lomma centrum?
Tycker du om att se bilder och läsa berättelser om historiska händelser eller kanske själv bidra med något minne?
Då är den nya sajten lommaminnen.se något för dig.

Den preliminära tidplanen ser idag ut så här:
Januari till mars 2016 Detaljprojektering av åtgärder
Mars/april 2016
Upphandling av entreprenör
September 2016
Arbetet påbörjas
September 2017
Åtgärderna ska vara avslutade

6

Vid infarten till gatan byggs farthinder som tydligt markerar infarten till gångfartsområdet. Skyltarna för gångfartsområdet flyttas in i körbanan.
Parkeringsplatser på den södra delen av gatan behålls
men blir något färre för att ge plats till växtlighet. För att
parkeringsplatserna ska ha en siktbrytande effekt, även
när det inte står bilar parkerade, placeras grönska vid parkeringsplatserna och skyltar för parkering i körbanan.
Brohusvägen:
Åtgärder för att sänka hastigheten och minska attraktiviteten för bilister att använda gatan, görs framförallt
genom plantering av grönska för att skapa ett smalare
gaturum och bryta siktlinjen. Vid Piltorget anordnas sittplatser och cykelställ. Sittplatser skapas för den som vill
ta en paus, men också för att bidra till folklivet vid torget.
Vid infarten till gatan byggs farthinder som tydligt markerar infarten till gångfartsområdet. Skyltarna för gångfartsområdet flyttas in i körbanan för att ytterligare förstärka denna effekt.
Parkeringsplatser på den södra delen av gatan behålls,
men blir något färre.
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Bjärehovselever åkte jorden runt!
Coolt. Spännande. Roligt, även om
man blev lite yr ibland.
Det var betyget från några av de
elever på Bjärehovskolan som fick
prova på den nya teknik som kan
komma att bli en del i framtidens
undervisning. Det är Google som
ligger bakom konceptet kallat Expeditions Pioneer Program.
Tekniken bygger på en liten ”digital
papplåda” med bildskärm, Google
Cardboard, som man tittar in i ungefär som en kikare.
På många sätt påminner lådan om
View Master som blev populär på
1930-talet och som fascinerade barn
under många årtionden. Då var det
en rund skiva med bilder som man
stoppade i ”kikaren” och kunde mata
fram fantastiska vyer från hela världen.
Nu är bildvisaren digital. Man kan gå
in i motivet och titta åt alla håll, 360
grader runt och både upp och ner.

Utbildningskontrakt

Och ja, det känns nästan exakt som
om man befinner sig på platsen. Vid
undervisningstillfället får eleverna en
så kallad cardboard i sin hand. Dessa
styrs från en surfplatta som läraren
sköter. På plattan bestäms också vilka
vyer som ska skickas ut till elevernas
cardboards. På lärarens bild finns
även en hel mängd information som
berättar om platsen och som man
kan få fram genom att trycka på små
markörer.
Man får lite känsla av att vara på
turistresa med guide när man tittar
runt i omgivningarna utanför Taj Mahal i Indien, Kinesiska muren, Chichen
Itza i Mexico eller Machu Picchu i
Peru genom cardboard-lådan.
Just nu är Google Expedition Team
ute i Europa för att visa tekniken för
skolor och för att låta elever prova.
Stänger ute resten av världen
Det var Fredrik Hedström, pedagogik-

Är du mellan 20 och 24 år, inskriven på arbetsförmedlingen, saknar fullständig gymnasieutbildning och vill läsa
in gymnasiet, kan det finnas möjlighet att skriva ett utbildningskontrakt. Utbildningskontrakt innebär sysselsättning
på 100 %, enbart studier eller studier minst 50 % i kombination med praktik eller arbete.

utvecklare på Lomma kommuns UKFförvaltning, som lyckades locka Googleteamet till Bjärred och Bjärehovskolan.
– Jämfört med att titta på en video
eller bläddra i en bok så är fördelen
att man kan stänga ute resten av världen. Inget utanför stör upplevelsen.
Tillsammans med en bra text och en
duktig berättare kan det bli en spännande upplevelse som jag föreställer mig att eleverna skulle uppskatta.
Detta kan eventuellt bli ett bra komplement till andra sätt att lära sig.
Liknade tekniker används ibland
inom sjukvårds- och pilotutbildningar.
Idag finns runt 150 ”field-trips”
med besök på olika kända platser i
världen. Men det finns även temaprogram, där man tittar närmare på
världen ur ett speciellt perspektiv,
som till exempel miljö.
Efter Bjärred skulle Google Expedition Team åka vidare till skolor i
både Göteborg och Stockholm.

Traineejobb

Är du mellan 20 och 24 år, har en fullständig gymnasieutbildning och är inskriven på arbetsförmedlingen sedan
minst 3 månader tillbaka kan det finnas möjlighet till traineejobb. Traineejobb innebär att du arbetar upp till 50 %
och kombinerar det med studier på gymnasial yrkesutbildning inom vuxenutbildningen.

Läs mer på: lomma.se/vuxenutbildning – under utbildningskontrakt och traineejobb

11

Vakande
Ögon blir
Trygghetsvärd
Det har nu gått runt tio år sedan Vakande Ögon rullade ut på sin första
tur i kommunen. Vakande Ögons
uppgift har hela tiden varit densamma,
att dyka upp på olika platser under
kvällar och nätter, för att vaka över
kommunen och göra iakttagelser.
Nu byter Vakande Ögon namn!
Lommas säkerhetschef Anders Åkesson menar att Vakande Ögon gjort
ett fantastiskt arbete med att finnas
ute i kommunen och på så sätt motverkat inbrott.
– Det sista en tjuv vill är att riskera
att bli upptäckt. Den risken finns alltid
när några ”vakande ögon” kan dyka
upp. Nu vill vi förtydliga och utveckla

begreppet Vakande Ögon. Under de
tio år som gått har dessutom samhället utvecklats och det kändes rätt att
anpassa verksamheten.
Regelbundna turer och fler bilar
Förutom ett nytt namn och en ny
symbol kommer trygghetsvärdarna
att ha tillgång till ytterligare en bil.
Bilarna är märkta med logga och
reflexer och syns bra. Uppdraget är
detsamma; Att observera vad som
händer och att dyka upp på platser
för att störa eventuell kriminell verksamhet.
En nyhet är att det nu kommer att
bli schemalagda turer till olika platser
runt om i kommunen för att förebyg-

Lomma tryggast i Skåne
Lomma kommun hamnar åter på
en tredje plats nationellt och en
första plats i Skåne, i Sveriges kommuner och landstings (SKL) och
Myndigheten för Samhällsskydd
och beredskaps (MSB) öppna jämförelser om trygghet och säkerhet.
Den nationella tredjeplatsen 2015

är samma placering som året innan.
2013 var Lomma kommun etta!
Enligt kommunens säkerhetschef, Anders Åkesson, är det små
skillnader mellan de översta placeringarna.
– Det som skiljer placeringarna åt
är att antalet ”tillgreppsbrott” ökat

ga bostadsinbrott. Trygghetsvärdarna
är inga poliser med polisbefogenheter.
Däremot hoppas man på ett fördjupat samarbete med räddningstjänsten, Polisen och kommunens fastighetsjour.
– Eftersom trygghetsvärdarna finns
ute i kommunen, är det inte ovanligt att man kan vara först på plats
vid olika typer av händelser, berättar
Anders Åkesson. Man kan till exempel rapportera tillbaka till räddningstjänsten om hur det ser ut på en
olycksplats. På samma sätt kan trygghetsvärdarna åka på inbrottslarm
och där invänta polisen. Här finns
många olika spännande utvecklingsmöjligheter.

marginellt i vår kommun.
På första och andra plats i den
nationella jämförelsen hamnar, liksom i fjor, Ydre och Knivsta. De
fyra områden som vägs samman är:
personskador, utvecklade bränder i
byggnad, våldsbrott samt stöld- och
tillgreppsbrott.

Näst bäst på företagartoppen
Lomma kommun ligger högt på resultatlistan när det
gäller antal nystartade företag i kommunen.
Från 2010 till 2014 registrerades hela 918 nya företag. I Skåne var det endast Tomelilla som hade fler nystartade företag. Trenden har fortsatt även under förra
året med 183 nya företagsregistreringar.
Många av de nya företagen är konsulter och en hög andel
är egenföretagare. Ungefär hälften av de nya företagen är
aktiebolag och hälften enskilda firmor.
Kristina Johansson, kommunens näringslivsutvecklare, ser
det som ett gott betyg på näringslivsklimatet i kommunen.
– Vi har jobbat målmedvetet för att underlätta för våra
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företagare på olika sätt. Det fina resultatet är förhoppningsvis ett kvitto på detta arbete. En annan orsak hittar vi
i att vi haft en hög inflyttning de senaste åren. Atmosfären
i vår kommun uppfattas som stimulerande. Lugnet, vattnet och naturen är något som lockar kreativa personer.
Dessutom ligger kommunen bra rent geografiskt, nära en
stor motorvägled, med två stora städer och två flygplatser inom pendlingsavstånd.
Utmaningen är nu att förvalta det som byggts upp,
konstaterar Kristina Johansson.
– Vi jobbar på och kommer bland annat att arbeta för att
locka nya gröna näringar till Alnarp som kan komplettera
den företagsmix som vi har i Lomma kommun.

Missade du
informationsträffen
om trygghet?

Nu kommer en
ny chans!

I slutet av januari arrangerade Lomma kommun tillsammans med Polisen en informationsträff på temat trygghet och säkerhet. Ett 30-tal personer hade sökt sig till
fullmäktigesalen i kommunhuset för att få tips på olika
åtgärder som kan förebygga bostadsinbrott.
Det blev en innehållsrik kväll. Visste du om att de flesta
bostadsinbrotten sker på eftermiddagen, innan familjerna
kommer hem från jobb och skola. Därför är det oerhört
viktigt att på alla sätt se till så att bostaden ser bebodd
ut även i vardagen och inte enbart när man åker på semester.
Ett gott tips är att själv titta in genom fönstret för att
kolla om det ser intressant ut för en inbrottstjuv.
Att starta grannsamverkan tillsammans med grannarna är också en bra åtgärd. Det är inte speciellt svårt, utan
handlar mest om att man ska vara uppmärksam på vad
som händer kring grannhusen.
Som Lommas kommunpolis Håkan Persson konstaterade; Det är de som bor i ett område som också kan området bäst. Ser man något mystiskt så ring 112 direkt. Det
är bättre att ringa en gång för mycket än en gång för lite.
På informationsmötet berättades också om MärkDNA. Märkningen syns inte utan en speciell lampa och
gör varan lätt att spåra. Runt 10.000 hem har fram tills
idag provat den nya tekniken. Endast två familjer har haft
inbrott därefter och det var de som glömt att sätta upp
dekalerna som talar om att hemmet är DNA-märkt.
Märk-DNA har använts i England under ett femtontal
år. Där har bostadsinbrotten minskat kraftigt i områden
där det genomförts DNA-märkning. Man har heller inte
sett att brottsligheten flyttat till närliggande områden

Vill du veta mer
om vad som händer
i Lomma kommuns
grundskolor?
Infomöte den 2 mars
Alfredshällskolans matsal 18:30-19:30
Infomöte den 8 mars
Fladängskolans matsal 18:30-19:30

•
•
•
•
•

Ur innehållet:
Digitalisering
Rekrytering
Resultatorientering
Nyanlända
Byggnationer

Robert Wenglén, ordförande i barn- och utbildningsnämnden
Bo Kristoffersson, förvaltningschef för UKF
– förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid

• 3 mars i kommunhuset i Lomma
kl 18.30-20.30
• 10 mars i Bjärehovsskolans matsal
kl 18.30-20.30
Lomma kommun bjuder tillsammans med Polisen in till informationsträffar för att informera om
grannsamverkan, Märk-DNA och andra tips för att
förebygga bostadsinbrott.
För att säkerställa att vi får plats i lokalen önskar
vi att ni hör av er och berättar att ni kommer:
tel. 040-641 10 00 eller e-post: trygghet@lomma.se
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kultur & evenemang
Med reservation för ändringar.

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

MUSIK
Sö 6 mar kl 11.00
Gå djupare
Mässa av Bengt Johansson.
Berga Gospel med kompgrupp.
Bergakyrkan, Bjärred
Arr: Bjärreds församling

25-28 mars kl 13–16
Skånska Lantbruksmuseet
Påsköppet, konstutställning
Därefter öppet ons och sön kl. 13–16
under april–oktober. Fri entré.
Lantbruksmuseet och Hovbeslags- o
Vagnsmuseet på Alnarp.
25–28 mars kl. 11–16
1–3 april kl. 11–16
Konstrunda
Marie Jönsson, Thomas Fåhraeus och
Siv Nordqvist.
Galleri Ekstrand, Borgeby Slott
24 jan–15 mars
Fotoutställning: Längtan
Borgeby Stenugnsbageri
Arr: RTP:s fotogrupp
27 feb–13 mar
Håkan Lindskog - akvarell
Ateljé 25, Kungsgårdsvägen 8, Alnarp
16 feb–18 mars
Anita Köster – akvarell
22 mars–29 april
Vivika Hagberth – grafik
Bjärreds bibliotek
6 jan–25 feb
Margit Hanqvist
5–30 mars
Elisabet Moritz
Arr: Lomma Konstförening
Lomma bibliotek
2 apr–28 apr
Fotoutställning:
Avtryck - Intryck
Arr: Fotoklubben Objektivet
1 april–28 april
Lena Ekdahl, keramik
Lomma bibliotek
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Sö 10 apr kl 11.00
Gospelmässa
Berga Gospel och Mattias Nilsson
Bergakyrkan, Bjärred
Arr: Bjärreds församling
BIBLIOGRAFEN
Ti 23 feb kl 19.45
Doc Lounge Live
Livesändning från Babel i Malmö.
Visningar av det senaste från
dokumentärfilmsvärlden.
Lomma bibliotek
Biljetter à 50 kr säljs på biblioteken.
Lö 5 mar kl 19.00
Live på Bio: Manon Lescaut
Från Metropolitan.
Biljetter à 250 kr säljs på biblioteken.
Lomma bibliotek
Arr: Kultur- och fritidsnämnden samt
Lomma Folketshusförening
Lö 2 apr kl 19.00
Live på Bio:
Madame Butterfly
Från Metropolitan i New York.
Biljetter à 250 kr säljs på biblioteken.
Lomma bibliotek
Arr: Kultur- och fritidsnämnden samt
Lomma Folketshusförening
Ti 12 april kl. 19.30
Doc Lounge Live
Livesändning från Babel i Malmö.
Visningar av det senaste
dokumentärfilmerna.
Lomma bibliotek
Biljetter à 50 kr säljs på biblioteken
FÖREDRAG
To 3 mar kl 19.00
Författarbesök: Åsa Moberg
Lomma bibliotek
Biljetter á 50 kr säljs på biblioteken.
Arr: Kultur- och fritidsn. samt ABF

On 30 mar kl 18.00
Trädgårdsinspiration
Med Eva Hedgate.
Lomma bibliotek. Fri entré
Bilj hämtas på biblioteken fr.o.m. 16/3
Lö 2 apr kl 14.00
Författarbesök: Klas Östergen
Bjärreds bibliotek
Biljetter á 50 kr säljs på biblioteken.
Arr: Kultur- och fritidsn. samt ABF
On 6 apr kl 19.00
Familjeträdgården
Landskapsark. Lilja Will ger tips.
Bjärreds bibliotek. Fri entré
Bilj hämtas på biblioteken fr.o.m. 23/3
To 7 apr kl 19.00
Författarbesök: P.C. Jersild
Lomma bibliotek
Biljetter á 50 kr säljs på biblioteken.
Ti 12 apr kl 18.30
ABBA – The Story
Carl Magnus Palm, expert på ABBA.
Elever från Kulturskolan spelar.
Bjärreds bibliotek
Biljetter à 50 kr säljs på biblioteken.
ÖVRIGT
18 jan–7 juni
Måndagar kl. 15–16
Språkcafé. För dig som har
svenska som andraspråk.
Lomma bibliotek
Ti 23 feb kl. 19.00–21.00
Släktforskarkväll
Erfarna släktforskare finns på plats.
Lomma Folkets Hus
Arr: Lomma-Burlöv Släkt- o Folklivsf.
Lö 5 mar kl. 09.00
Holkrensning i Alnarp
Samling: Alnarp, P-plats 2 vid
järnvägen kl. 9.00
Ansvarig: Karin 073-803 59 26
Arr: Naturskyddsföreningen
Må 7 mars
Må 18 april kl. 16–18
Himmel och pannkaka
Skapande, lek, sång, andakt.
Himmelskt goda pannkakor serveras.
Församlingshemmet, Lomma
Arr: Lomma församling

kultur & evenemang
Med reservation för ändringar.

On 9 mar kl. 19.00
Släktforskning
Patrik Flensburg.
Lomma bibliotek. Fri entré
Bilj hämtas på biblioteken fr.o.m. 24/2
To 10 mars kl. 18–19.30
To 31 mars kl. 18–19.30
Pärlor för livet
Församlingshemmet, Lomma
Arr: Lomma församling
Fr 11 mar kl. 18.30
Quizkväll
Anmäl ett lag om 2–12 personer.
Flädie Mat och Vingård
Bordsbokning tel 046–330 338 el.
info@fladiematvingard.se.
Lö 19 mar kl. 18.00
Vinprovning
Låt oss guida er genom våra viner.
Flädie Mat och Vingård
Bokning tel 046–320 338 el
info@fladiematvingard.se.
Ti 22 mar kl. 14.00–16.00
Forskareftermiddag
Erfarna släktforskare finns på plats.
Lomma Folkets Hus
Arr: Lomma-Burlöv Släkt- o Folklivsf.
To 31 mar kl. 18.00
Bussresa till Malmö Opera:
Maskeradbalen
Arr: Lomma-Bjärred Riksteaterför.
Fr 1 apr kl. 18.30
Quizkväll
Anmäl ett lag om 2–12 personer.
Flädie Mat och Vingård
Bordsbokning tel 046–330 338 el.
info@fladiematvingard.se.
Ti 5 apr kl. 19.00–21.00
Släktforskarkväll
Erfarna släktforskare finns på plats.
Lomma Folkets Hus
Arr: Lomma-Burlöv Släkt- o Folklivsf.
Ti 5 april kl. 16–18 Bjärreds bibliotek
To 7 april kl. 16–18 Lomma bibliotek
Juristjouren
Juriststudenter erbjuder kostnadsfri
juridisk information (30 min/pers)
Anmälan till:
bjerred.bibliotek@lomma.se,
tel. 040–641 17 93
alt. lomma.bibliotek@lomma.se,
tel. 040–641 13 73

Ti 12 apr kl. 18.00
Strömmar av plast
Film och diskussion om skräp i havet.
Lomma bibliotek. Fri entré.
Bilj hämtas på Lomma bibl fr.o.m. 5/4
Arr: Samhällsbyggnadsförvaltningen
To 14 apr kl. 13.30
PRO:s modevisning
Doris Dam och Nisses Herr visar
vårens mode. PRO:s mannekänger.
Dansrotundan, Lomma
Entré 50 kr, kaffe och kaka ingår.
Arr: PRO Lomma
To 14 apr kl. 18.30–21.00
Taizé och Open Space
Lomma församlingshem
Arr: Lomma församling, Strandkyrkans förs, Nykraft och Månzzon
Mindinvest
FÖR BARN
Ti 23 feb kl. 13.00–14.30
Sjörövarkalas
Bjärreds bibliotek
För barn 3–6 år.
Ti 23 feb kl. 13.00–14.30
Sjörövarsagor och skattjakt
Kom och träffa piraterna.
Lomma bibliotek
To 25 feb kl. 10.00–12.00
Lomma bibliotek
To 25 feb kl. 14.00–16.00
Bjärreds bibliotek
ÅterSkapa
Kom och lyssna till en sjörövarsaga.
Skapa något fantasifullt. Från 7 år.
To 10 mars kl. 16.00–17.00
To 7 april kl. 16.00–17.00
Bokfika åk 4-6
Bjärreds bibliotek
Anmäl dig på biblioteket.
Må 21 mars kl. 09.30–11.30.
Påsklovskul
Pyssel och fika. För barn 6–12 år.
Församlingshemmet, Lomma
Arr: Svenska kyrkan Lomma
Ti 22 mars kl. 13.00–14.30
Dinosauriekul
Dinosauriesagor. Från 4 år.
Bjärreds bibliotek

Ti 22 mars kl. 13.00–15.00
Påskpyssel
Från 4 år.
Lomma bibliotek
On 23 mars kl. 11.00
Förhistoriska djur
Elisabeth Einarsson berättar hur
dinosaurierna hade det i Skåne.
För barn 4–12 år
Bjärreds bibliotek
To 24 mars kl. 18.00–19.15
Blåkullakalas
För barn 7–11 år.
Lomma bibliotek
Anmäl dig fr.o.m. 1 mars!
Ti 1 mars, 8 mars, 15 mars, 29 mars,
5 april, 12 april samt 19 april kl. 15.00
Sagostunder
Från 3 år. Ingen föranmälan.
Bjärreds bibliotek
Fr 4 mars, 18 mars, 1 april, 15 april
kl. 9.30
Sagostunder
Från 3 år. Ingen föranmälan.
Lomma bibliotek
On 24 feb kl. 13.00 (Fr. 7 år)
Fr 26 feb kl. 10.00 (Barntill.)
Lö 12 mars kl. 11.15 (Barntill.)
Må 21 mars kl. 13.00 (Fr. 7 år)
To 24 mars kl. 10.00 (Barntill.)
Lö 9 april kl. 11.15 (Barntill.)
Lö 16 april kl. 11.15 (Barntill.)
Bio på bibblan
Bjärreds bibliotek
Må 22 feb kl. 13.00 (Fr. 7 år)
Fr 26 feb kl. 10.30 (Barntill.)
Lö 5 mars kl. 13.00 (Fr. 7 år)
Må 21 mars kl. 13.00 (Fr. 7 år)
On 23 mars kl. 10.30 (Barntill.)
Lö 16 april kl. 13.00 (Barntill.)
Bio på bibblan
Lomma bibliotek
Sö 10 apr kl. 10.00
Juniorkockarna
Tillsammans med våra kockar lagar
barnen en trerättersmeny.
Flädie Mat och Vingård
Bokning tel 046–330 338 el.
info@fladiematvingard.se
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En titt i historieboken ...
Vissa tankar och idéer verkar upprepa sig. Så till exempel målet att
få lokaltågstrafik på Lommabanan,
som enligt denna lilla historiska
skildring varit under utredning i
över hundra år.
Kring förra sekelskiftet fanns det gott
om så kallade bibanor till Södra stambanan. Som framgår av ordet ansluter
bibanor till stambanor.
En bibana som dock aldrig blev
byggd är den mellan Lomma och
Bjärred, med eventuell fortsättning, till
Löddeköpinge.
År 1905 fick löjtnanten Einar Dahlén från Väg- och vattenbyggnadskåren uppdraget av okänd privat intressent att ta fram underlag för en
sådan bana.
Kommunikationsdepar tementet
medverkade till stambanornas anläggande och många av ingenjörerna
från Väg- och vattenbyggnadskåren
blev genom sin utbildning förutom
i militär teknik också skickliga inom
teckning, kartritning, lantmäteri och
ingenjörskonst. Många blev så pass
duktiga konstnärer att de efter sin militära karriär kunde livnära sig på sitt
måleri.
Einar Dahlén drev förmodligen
en lantmäterifirma och fick alltså i
uppdrag att upprätta ett förslag på
en järnväg mellan Lomma och Bjär-

red. Troligen såg man potential i handels- och arbetskraftstransporter och
kunde locka Bjärredsborna att handla
i Lomma, som låg närmare, istället
för att resa till Lund eller Malmö.
I augusti 1905 var ”Förslag till järnväg mellan Lomma och Bjärred, Malmöhus län” färdig.
Alstret innehåller fyra handritade
skisser i akvarell. Järnvägens tilltänkta
sträckning, 5,4 km, går enligt skissen
längs kusten från Lomma via dagens
Habo Ljung till Bjärred i dåvarande
Fjelie kommun.
I förslaget framgår att anknytning
till järnvägsnätet skulle ske i Bjär-

red där Lund–Bjärreds järnväg anslöt, samt i Lomma. De topografiska
förhållandena längs järnvägslinjen är
noggrant inritade, såsom detaljer om
jordskärning och rörtrummor.
Förslaget blev som bekant aldrig
genomfört. Sannolikt framställdes
förslaget endast i ett exemplar, som
hamnade hos en Henrik Östberg
som skänkte handlingarna till Lomma
kommun, i vars arkiv de idag ligger i
tryggt förvar.

Lomma Aktuellt vill rikta ett stort tack till Nils Lundquist, miljöutredare på Lomma kommun, för materialet!

Vill du visa upp din verksamhet i årets turistbroschyr?
Tiden går fort och nu är det åter dags att påbörja arbetet med att sammanställa kommunens populära turistbroschyr, Äta-Sova-Göra, inför sommaren 2016!
Hela konceptet har blivit mycket uppskattat, berättar
Lomma kommuns näringslivsutvecklare, Kristina Johansson. Broschyren är i ett litet behändigt format. Tanken är
att ge svar på de ständiga frågorna: Var och vad kan man
äta? Var kan man övernatta och vad kan man göra i kommunen? Det är självklart inte enbart besökande som har
glädje av informationen utan i allra högsta grad boende
som vill upptäcka allt som finns i Lomma kommun.
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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Alla företag i kommunen som jobbar inom besöksnäringen och vars huvudsakliga kundgrupp är turister är
välkomna att vara med och annonsera.
– Det finns en del verksamheter som enbart är igång
över sommaren, berättar Kristina Johansson.
Äta-Sova-Göra-broschyren kommer att delas ut av
kommunens sommarvärdar, den kommer att finnas på
biblioteken, i butiker, på caféer och restauranger, och även
på flera kommuners turistbyråer runt om i Skåne.
Vill du veta mer om broschyren, hör av dig till:
kristina.johansson@lomma.se, så får ni all information!
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