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Bakom Earth Hour finns Världsnaturfon-
den, som har vidgat manifestationen 
från att enbart handla om nedsläckning 
under en timme till ett större resurs-
besparande perspektiv. I år genomförde 
Lomma kommun en fördjupning när det 
gäller matens påverkan.
Centralt var hemsidan matkalylatorn.se. 
Matkalkylator ger en bild av hur mycket 
växthusgasutsläpp till exempel din lunch 
eller middag leder till. Sidan ligger kvar 
på nätet för dig som är intresserad. Här 
har man gjort ett urval av de vanligaste 
ingredienserna i våra maträtter. Genom 
enkla dragreglage kan man ställa in hur 
mycket man använder av de olika ingre-
dienserna och se hur hur stora växthus-
gasutsläppen blir vid tillverkningen.

Earth Hour mer än att släcka ljuset!
Lördagen den 24 mars var det dags igen för 
Jorden att göra sig påmind. Du missade väl 
inte att ge ditt bidrag genom att släcka ner 
mellan halv nio och halv tio? För Lomma 

kommuns del innebar det som tidigare år att 
släcka ner kommunala byggnader och viss 
utomhusbelysning, men även en insats i sko-
lorna för att belysa utsläppen från maten.

Utsläppen från medelsvenskens lunch- 
och middagsmåltider motsvarar idag 
cirka 2 kg koldioxid i klimatpåverkan. 
Gränsen för en hållbar måltid ur klimat-
synpunkt är 0,5 kg. (Kom ihåg att det 
bara är ett medelvärde, och att enskilda 
måltider såklart kan ligga över gränsen.)

Även skolorna var med. Under tre dagar 
inför Earth Hour fick eleverna recepten 
på de vegetariska och icke-vegetariska 
matalternativen som serverades i skol-
restaurangen och i uppgift att genom 
matkalkylatorn.se se hur stora växthus-
gasutsläpp de orsakar.

0,5 kg potatis
rotfrukter 80 gr nötskött

Flera vetenskapliga studier visar nyttan 
av att vistas i naturmiljöer. Att vara ute 
i det fria minskar stressen samtidigt 
som det stärker både den psykiska och 
fysiska hälsan, berättar Adam Bahr, 
miljöstrateg på Lomma kommun.
På biologilektionerna har eleverna fått 
lära sig massor om fåglar och deras 
häckning samtidigt som de fått ta aktiv 
del i naturvårdsarbetet genom att bygga 

Kolla din miljöpåverkan på matkalylatorn.se

Nya hem för småfåglar

För att bidra till ökat natur-
intresse hos barn och unga 
har skolelever från bland 
annat Alfredshällskolan del-
tagit i ett holkbyggarprojekt.
Nu när våren känns på väg 
var det dags att spika upp 
de nya småfågelhemmen i 
närheten av skolan.

fågelholkar på slöjden. Totalt handlar 
det om 25 holkar där eleverna själv varit 
med och bestämt hålstorlek på entrén.
Holkarna är inga fuskbyggen utan bygg-
da enligt en speciellt framtagen ritning. 

Framförallt byggs holkar för mesar, 
starar och rödstjärt. För att minimera 
skadorna på träden monteras holkarna 
antingen med en upphängningsanord-
ning eller med aluminiumspik.

Lars-Göran Lillvik från Naturskyddsföreningen Lomma Bjärred hjälpte eleverna från 
Alfredshällskolan att montera upp holkarna i parken vid Carl Olssons väg.
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Förr var Bjärred en riktig trädgårdsoas 
med många mindre fruktodlare och en 
hel del växthus. På sina håll kan man 
fortfarande hitta en del rester av en 
svunnen tid.
Nu tänker kommunen ta chansen att fylla 
på kvoten fruktträd. På bland annat det 
grönområde som sträcker sig längs Nord-
mannavägen i Bjärred kommer ett 30-tal 
fruktträd av olika sort att få sina nya hem. 
Det handlar både om plommon-, päron-
och äppleträd och där vem som vill 
kommer att få plocka frukterna när 
säsongen är inne.
– Eftersom vi är i ett område med famil-
jer som redan har egna trädgårdar, så 
hoppas och tror vi att frukten får hänga 
på grenarna tills den är mogen att skör-
da, säger Lomma kommuns parkansvari-
ge Lennart Persson.

Vid tidigare undersökningar har det fram-
förts önskemål om att göra utemiljöerna 
på de båda anläggningarna lite roligare.  
Lennart Eriksson på socialförvaltningen 
berättar:
– När det nu öppnades en möjlighet till 
finansiering, så bestämde vi oss för att 
starta.
I orangeriet kommer det att finnas möb-
lemang med plats för runt tio sittande 
personer, både med och utan rullstol och 
i växthuset runt hälften antal personer.

Efter sommaren händer spännande saker 
på några av kommunens äldreboende. Då 
påbörjas arbete med att bygga ett orangeri 
vid Strandängsgatan, Vega och ett växthus 

– Tillgängligheten är en viktig del i ut-
formningen. Längs väggarna kommer 
det att finnas bänkar där man kan rulla 
in en rullstol under. Här kan de boende 
själv vara med och kanske förkultivera 
fröer eller ägna sig åt annat mindre 
trädgårdsarbete. Självklart ska det bli 
två mötesplatser, men också platser för 
aktivitet och engagemang. Att få följa 
det man själv varit med om att plantera 
är ju spännande.
Båda anläggningarna kommer att inre-

das med många växter och en hel del 
sådana som är gröna under stora delar 
av året.
– Kanske det även kan bli några exotis-
ka växter, eftersom växthusklimatet ju 
ger vissa förutsättningar för det, säger 
Lennart Eriksson.

Utöver att bygga ett orangeri och ett 
växthus kommer det att finnas pengar 
till att förbättra befintlig grönska och 
planteringar invid boendena.

på Orions innergård. Just nu pågår plane-
ringsarbetet där även de boende och deras 
närstående är med för att påverka utform-
ningen.

Nya fruktträd i
kommunens trädgård

Orangeri och växthus
nya oaser på äldreboende
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Idag finns det källsortering på bland 
annat busstorget i Bjärred, på Centrum-
torget och Tullhustorget i Lomma, vid 
busstationen och biblioteket i Lomma 
och vid Långa bryggan. Nu är planen att 
eventuellt placera ut fler.
Frågan är: Var hade du haft mest nytta 
av ett källsorteringskärl?
– Vi har kunnat se att kärlen används på 
rätt sätt och att återvinningsmaterialet 
är rätt sorterat, berättar parkansvarige 
Lennart Persson. Lite sämre är det på 

Med sina 7,5 meters längd och 4,3 me-
ters höjd är det så pass rymligt att både 
barn och vuxna utan problem får plats. 
På tre av insidorna finns sittbänkar 
monterade med möjlighet till förvaring. 
I väggarna finns tittgluggar som både 
gör vindskyddet ljust på insidan men 
också ger möjlighet för barnen att ”hålla 
koll” på världen utanför.

Förmodligen världens
finaste vindskyddSkeppets förskola på Kars-

torpsområdet har förmod-
ligen fått världens finaste 
vindskydd på sin gård. Att det 
är något utöver det vanliga 
förstår man när projekt-
ledaren Christer Carlsson 
beskriver bygget.

Dessutom har det byggs ett insekts-
hotell av plywood där olika sorters 
håltegel, vasstrå och pinnar monterats. 
Hotellet är fristående och därför lätt 
flyttbart på området.
En vattentunna på cirka 150 liter kom-
mer att placeras på ett litet fundament 
intill vindskyddet. Tunnan får tilledning 
av regnvatten från ett intilliggande 
stuprör. I markhöjd vid utloppsventilen 
monteras en vippvattenränna som leder 
fram till en stenkista, det vill säga ett 
avlopp. Dessutom läggs kraftiga stockar 
som man kan balansera på runt vind-
skyddet. Barnen får en grillplats, en 
djungeltrumma och några fruktträd där 
frukten mognar vid lite olika tillfälle.

Eva Böttern som är förskolechef för 
Skeppets förskola berättar:
– Det här kommer bli jättefint. Christer 
Carlsson som tagit fram ritningen och 
hela konceptet har verkligen tänkt ige-
nom alla funktioner. För oss och alla bar-
nen kommer det att bli en trevlig plats 
att vara på med många möjligheter.
– Vi vill gärna lära barnen att man inte 
behöver åka bort för att komma ut i 
naturen. Naturen finns där vi bor.
Skeppets förskola innehåller sex avdel-
ningar och till att börja med kommer 
alla barn att få tid att vara i den nya 
utemiljön.
– Om det så småningom blir en ren ut-
omhusgrupp får vi se, säger Eva Böttern.

Har du önskemål om var vi ska
placera nya sorteringskärl?

sommaren, men då är det också fler 
som använder kärlen.
Kärlen har fyra sorteringsfraktioner: 
glas, plast, tidningar och restavfall.
– Frågan är nu om vi ska köpa in fler kärl 
och i så fall var vi ska placera dem? Kan-
ske skulle något av de kärl som redan 
finns utplacerade kunna ha en bättre 
placering. Och är det rätt sorteringsfrak-
tioner? Allmänheten får gärna maila mig 
med synpunkter, hälsar Lennart Persson.
Mailadress: lennart.persson@lomma.se 
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Även under 2017 har Lomma kommun 
uppmärksammats på flera olika sätt, 
bland annat genom förstaplaceringen i 
SKL:s och MSB:s årliga mätning ”Öppna 
jämförelser” – Trygghet och säkerhet.
Det brottsförebyggande arbetet har 
intensifierats under året genom en rad 
trygghetsskapande aktiviteter mellan 
kommunen och vår lokala polis. Infor-
mationsmöten om grannsamverkan och 
om ”märk-DNA” har genomförts.

Det har aktualiserats 659 ärenden un-
der året, vilket är en ökning med 31 % 
jämfört med föregående år. Försörj-
ningsstöd, familjerätt och serverings-
tillstånd ingår ej i denna statistik.
Service och förebyggande insatser har 
getts genom hjälp i ett tidigt skede, dels 
genom Råd & stöd-funktionen hos be-
handlingsteamet men också genom att 
erbjuda samarbetssamtal hos familje-
rättshandläggarna.
Behandlingsteamet har tagit emot 62 

personer – dubbelt så många jämfört 
med året innan. Effekten är att märkbart 
färre vårdnads-, boende-, och umgänges-
ärenden inkommit från Tingsrätten.
Mötesplatsen för kommuninvånare med 
psykisk ohälsa har under året arbetat 
med ökad information, vilket haft effekt. 
Det blev 2 480 besök under 2017.
Av dessa var 58 nybesök.
Kommunen har från januari 2018 
skyldighet att erbjuda personer med 
spelberoende samma rätt till stöd och 

Från 2016 gäller ett nytt avtal mellan 
Region Skåne och de skånska kommu-
nerna. Syftet är att genom samverkan 
och utveckling säkra en god och jämlik 
hälso- och sjukvård i Skåne.
Utifrån avtalet har Lomma under 2017 
påbörjat uppbyggnaden av gemensam-
ma mobila vårdteam för de mest sjuka. 
Med teamen skapas en vårdform där 
berörda patienter, vid behov, erbjuds 
snabb läkarkontakt, medicinsk bedöm-
ning och kan få direktinläggning om 
sjukhusvistelse inte kan undvikas.

Det är åter dags att lägga ännu ett år till den kommunala historieboken. På följande tre sidor har vi samlat ett litet 
axplock av alla årets händelser från Lomma kommuns digra årsredovisning, händelser noterade av de olika verksam-
heterna. Vill du själv bläddra i årsredovisningen så kommer den att läggas upp på lomma.se, så snart den klubbats av 
Lommas kommunfullmäktige.

En tillbakablick på året 2017
En ”trygghetsdag” med information och 
praktiska övningar har arrangerats för 
samtliga skolelever i åk 7, tillsammans 
med polis, räddningstjänst och externa 
utbildare. Liknande temadag har även 
genomförts för eleverna i åk 5.
I den norra kommundelen har arbetet 
drivits vidare kring Bjärreds centrum.
Köpare och exploatör av området har 
utsetts via en markanvisningstävling. 
Samråd har genomförts för detaljpla-

nen för centrumområdet. Avtal träffats 
med Circle K som möjliggör en utflytt-
ning av tankstället till trafikplats Flädie.
Under 2017 vidareutvecklades e-tjäns-
ten ”Mina kommunala kontakter” och 
”Mina meddelanden” lanserades för att 
underlätta digital kommunikation med 
kommunens invånare. Lomma kommun 
blev nominerad till ”Sveriges digitalise-
ringskommun 2017”, tillsammans med 
åtta andra kommuner.

hjälp som personer med alkohol och 
drogberoende.
Verksamheten Kraftkällan har tagit emot 
kommuninvånare som varit i behov 
av någon form av sysselsättning eller 
åtgärd, exempelvis praktik, instegsjobb, 
nystartsjobb med flera. Under åtgärds-
tiden får personen möjlighet att skapa 
kontakter inom andra arbetsplatser i 
kommunen. Målet har varit att medbor-
garen ska närma sig arbetsmarknaden 
och få en egen försörjning.

Lomma kommun har tillsammans med
hälsovalsenheterna i kommunen och 
Minneskliniken i Malmö deltagit i ett 
samverkansprojekt med syftet att för-
bättra livskvaliteten för personer med 
demenssjukdom och deras närstående.
Under 2017 startades en flexibel dag-
verksamhet för yngre personer med 
demenssjukdom.
Nämnden beslutade i december att
inte förlänga avtalet med Attendo 
och gav samtidigt socialförvaltningen 
i uppdrag att förbereda för att utföra 

hemtjänsten i kommunens egen regi 
från och med 1 mars 2019 då avtalet 
löper ut. Samtidigt förlängdes avtalet 
med Frösunda Omsorg om driften av de 
särskilda boendena till februari 2021.
Under året har arbetet med utveckling 
av IT-stöd ökat med bland annat ett 
digitalt system för signering av utförda 
läkemedelsinsatser, läkemedelsskåp 
med digital låsfunktion och i projekt-
form även testat nattillsyn hos brukare 
genom digital kamera. Det senare för att 
inte störa nattsömnen.

Försäkringskassan har efter två rätts-
liga avgöranden alltmer snävat in den 
statliga assistansersättningen där allt 
färre beviljas insats. Detta ger effekter 
för kommunen då fler personer behöver 
söka andra insatser enligt lagen om stöd 

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG

LSS-VERKSAMHET
och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) och/eller socialtjänstlagen (SoL).
De två privata utförarna som varit verk-
samma inom avlösarservice och ledsa-
garservice LSS, har båda sagt upp sina 
avtal. Avlösning och ledsagning togs 

över i kommunal regi under oktober för 
cirka ett 30-tal brukare.
Inför höstens skolstart öppnades en ny 
korttidstillsyn för skolungdomar över 12 
år med funktionsnedsättning inom LSS. 
Ny lokal blir klar under våren 2018.
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Kulturverksamheten har stor betydel-
se för kreativiteten och folkhälsan i 
kommunen. Ambitionen är att ha en 
mångfald av aktiviteter och evenemang 
för att nå alla invånare.
Under året har det gjorts satsningar 
för att få fler evenemang i kommunen, 
bland annat i samarbete med förening-
ar. Dansveckorna i juli och augusti är ett 
exempel på detta.
Under året har ett nytt system för för-
eningsbidrag införts.
Kommunens föreningar har fått stöd i
att upprätta ett socialt bokslut. Detta 
ska medverka till att föreningen får 
hjälp att arbeta med social hållbarhet.
I början av 2017 har en sammanslagning 
av bibliotekskatalogerna i Lomma och
Burlöv gjorts. Det innebär att kommun-
invånarna i respektive kommun har till-
gång till varandras bokbestånd.
Kulturskolans elever i Lomma har under 

Förvaltningen har under 2017 ändrat 
organisation, från skolområden till ren-
odlade verksamhetsspår inom förskola 
och grundskola. Konkret innebär det att 
områdeschefstjänsterna tagits bort och 
ersatts av verksamhetschefer för försko-
la respektive grundskola.
Den nya organisationen trädde i kraft 
den förste augusti.
Lomma kommun placerade sig på plats 
tio av landets kommuner i Lärarförbun-
dets årliga ranking – Bästa skolkommun. 
Det var en förbättring från året innan 
då placeringen var plats 22. Det är 

framförallt de goda kunskapsresultaten 
i grundskolan, högskolebehörigheten
och andelen behöriga lärare som ligger 
till grund för Lomma kommuns toppla-
cering.
Digitalt utvecklingsarbete pågår inom 
både förskola och skola. Under hösten 
deltog samtliga skolledare, rektorer
och förskolechefer, i Skolverkets fortbild-
ningssatsning ”leda digitalisering”.
Under vårterminen sågs en markant 
höjning av antalet ansökningar om 
centralt stöd för barn i behov av särskilt 
stöd från kommunens skolor. 

Nyanlända flyktingbarn har tagits emot 
inom verksamheterna. Skillnaden mot 
föregående år är att det nu är yngre 
barn som kommer. Verksamheten har 
därför behövt utökas, bland annat är 
numera även Fladängskolan mottag-
ningsskola för nyanlända elever.
Under året har samarbetet med so-
cialförvaltningen i projektet Barnens 
Bästa fortsatt utvecklats. Under årets 
senare del har Resurscentrum fått ny 
verksamhetschef som gjort ett omtag 
av Barnens Bästa tillsammans med 
projektledare från socialtjänsten.

FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Vårterminen 2017 var 856 gymnasie-
elever från Lomma kommun inskrivna i 
gymnasieskolan, inklusive asylsökande
och gymnasiesärskolan. Motsvarande 
siffra för höstterminen var 909 elever. 
Under vårterminen 2017 avbröt 14 ung-
domar sin gymnasieutbildning, vilket är 
ungefär samma antal som året innan. 
Även under höstterminen avbröt 14 
ungdomar sina gymnasiestudier, huvud-
skälet är psykisk ohälsa.
Höstterminen 2017 har 25 % av våra 
gymnasieelever sin skolgång i en fristå-
ende skola. Läsåret 2017/2018 är skol-
gången för kommunens gymnasieelever 

fördelad med 77 % på högskoleförbere-
dande program under höstterminen, 14 % 
yrkes- och 6 % introduktionsprogram.
Andelen gymnasieelever som avslutade 
sina studier vt-17 och tog examen inom 
tre år var 84 % för högskoleförberedan-
de program och inom fyra år var 89 %.
Under år 2017 har i genomsnitt 14 elev-
er fått stöd av ungdomskoordinator.
Under 2017 har 116 individer läst 
svenska för invandrare (SFI), vilket är 
en ökning med drygt 40 % jämfört med 
året innan.
På gymnasial vuxenutbildningsnivå har 
ungefär 66 heltidsstudenter fått utbild-

ning, vilket är ungefär samma antal som 
året innan.
Samarbetet mellan Arbetsförmedlingen 
och socialförvaltningen om  arbets-
marknaspolitiska insatser, såsom arbe-
tet med Delegationen för unga och 
nyanlända till arbete (DUA), har fortsatt 
att utvecklas under året.
Arbetet med KAA (kommunala aktivi-
tetsansvaret) har vidareutvecklats under 
året med bland annat deltagande i men-
torsnätverket, ett mycket bra samarbete 
med socialförvaltningens boendestöd/
behandlingsteamet och andra interkom-
munala nätverk.

GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING

Kostverksamheten arbetar med hållbar-
het och hälsa genom att servera mer 
vegetariskt och klimatsmarta alternativ 
och har under året ökat inköpen av 
ekologiska livsmedel.
Ett nytt livsmedelsavtal har trätt i kraft 
under året. Upphandlade livsmedel har 
höga krav på kvalitet, miljö och djurhåll-
ning.
Under sommarmånaderna har kost-
verksamheten serverat 12 000 måltider 
till externa läger.
Alléköket, som lagar mat till hela äldre-
omsorgen, har tagits ur drift och verk-
samheten har tillfälligt flyttat till Strand-
skolans kök, i väntan på att Lerviks för-
skolas kök ska vara klar i juni 2018.

KOST
året lämnat sina lokaler i Pilängsskolan 
för att under ombyggnadstiden vistas i 
temporära lokaler på Vinstorpsskolan.
Från och med hösten 2017 ansvarar 
Lomma Folketshusförening för genom-
förandet av Krokodilkonserter, åtta 
offentliga familjeföreställningar per år.
Tack vare bidrag från Leader Lundaland 
har verksamheten gjort en förunder-
sökning för utveckling av Amfiteatern i 
Lomma.
Kulturverksamheten har arbetat vidare 
med Kulturgarantin som innebär en 
professionell kulturupplevelse per år
för alla barn från fyra år och under hela 
grundskolan.
Under året har verksamheten tagit 
ett omtag i arbetet med Skapande 
skola, kulturverksamheten har arbetat 
stadievis med representanter från olika 
skolor för att ta fram gemensamma 
projekt för varje årskurs.

KULTUR
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Löpslingor har anlagts på flera ställen 
och fler enkla utegym har byggts.
I juli 2017 tog kultur- och fritid över 
driften av verksamheten på Pilängs-
badet, i väntan på att förutsättningar 
inför en eventuell försäljning utreds. 
Verksamheten har fortsatt med samma 
höga ambitionsnivå som tidigare en-
treprenör hade, med fokus på skolsim, 
simundervisning, familjebad och före-

ningssim. Besökstalen för badet ligger 
på samma nivå som föregående år.
Fritidsverksamhet bedrivs för de som 
är 10-13 år. 70 % av alla elever i årskurs 
fyra är inskrivna i någon fritidsklubb vil-
ket är en mycket hög inskrivningsgrad. 
Under året har Bjärred haft två fritids-
klubbar och Lomma tre.
Ett nytt system för föreningsbidrag har 
införts. Kommunens föreningar får stöd 

i att upprätta ett socialt bokslut som 
redovisas. Bokslutet ska medverka till 
att föreningen får hjälp att arbeta mer 
socialt hållbart.
I slutet på 2017 kallade verksamheten 
tjänstemän och kommunpolis från Bur-
löv till möte för att få till ett samarbete 
kring att stävja stökigheter i Lomma. Ett 
avtal mellan kultur och fritid och mot-
svarigheten i Burlöv har skrivits.

FRITID

Under året har en ny flerårig period för 
driftentreprenad gata/park implemen-
terats. Skötseln av stränder har utökats 
liksom arbetet mot olovlig skyltning 
längs E6 – vilket lett till kraftigt minskat 
antal skyltar.
Under året har också trafiksäkehets-
åtgärder i Bjärred genomförts, bland 
annat genom upphöjda vägbanor mot
Södra Väskustvägen. Långa Bryggan har 
fått förnyad belysning. Arbete med att 
ta fram en ny belysningsplan har pågått.

Tekniska nämnden ansvarar för och har 
under året genomfört ett stort antal 
infrastruktur- och byggprojekt.
Högkonjunkturen har medfört att bygg-
priserna ökat dramatiskt, vilket påverkat 
kostnaderna för byggprojekten i kom-
munen. Detta har visat sig genom färre 
och högre anbud vid upphandlingar.
Nämnden har under året genomfört ett 
stort samverkansprojekt med Trafikver-
ket, vid Vinstorpsvägen, som medfört 
kraftigt ökade kostnader i förhållande 

till ursprunglig prognos.
Sedan hösten 2016 har tekniska nämn-
den inlett en satsning på nämndens 
arkiv. Det långsiktiga målet med arbetet 
är ett fullt utvecklat digitalt mellanarkiv 
som medför en ökad tillgänglighet för 
både allmänheten och handläggare.
Skötsel av grönytor och allmän plats- 
mark utförs av PEAB.
Nämnden har beslutat om skötselpro-
gram för kommunens grönytor och 
allmän platsmark.

TEKNISK VERKSAMHET – Skattefinansierad

Fältundersökningar om förmodade bris-
ter i ledningsnätet har fortsatt under 
2017. Resultaten kommer att ligga till 
grund för ett åtgärdsförslag för minime-
ring av konsekvenserna av så kallade 
intensivregn.
För att optimera driften och minska 
energianvändningen har ett nytt styr-
system tagits i drift på avloppsrenings-
verket.
Inom VA-verksamheten har projektet 
med anslutning av landsbygden till det 
kommunala spillvattennätet fortsatt och 
i samband med detta har även huvud-
vattenledningar bytts ut. Under året

Tekniska nämnden har, i samarbete med 
socialnämnden, aktivt arbetat med an-
skaffande av bostäder för nyanlända.
Beslut har tagits om att avbryta sam-
arbetet med Staffanstorp, Svedala och 
Kävlinge om den gemensam energiråd-
givningen, från och med 2019.
Några av nämndens investeringsprojekt:
• Nybyggnad av Strandskolan.
• Om/nybyggn inom N Karstorpskolan.
• Nybyggnad av Lerviks förskola.
• Nybyggnad av fritidsgård i Bjärred.
• Om/nybyggn inom Pilängskolan.
• Ombyggnad av ventilationsanläggning
 i Medborgarhuset i Bjärred.

FASTIGHET TEKNISK VERKSAMHET – Avgiftsfinansierad

Nämndens kontroll- och tillsynsplan har 
uppfyllts i sin helhet. Utöver det har ett 
stort arbete utförts om hur utsläpp av 
mikroplaster från konstgräsplaner och 
multiplaner påverkar vattendragen. 
Många komplicerade ärenden rörande 
miljöfarlig verksamhet och strandskydd 
har hanterats under året.
Antalet klagomål på buller, inklusive 
trafikbuller, har halverats från föregå-
ende år.
Inom livsmedelskontrollen har två stora 
ärenden handlagts.

MILJÖ & HÄLSA

har åtta fastigheter på landsbygden 
anslutits till spilledningsnätet.
Upphandling för drift av kommunens 
avfallsverksamhet har genomförts och 
i början av året övertog SYSAV avfalls-
verksamheten.
Även en upphandling för insamling av 
hushållsavfall har utförts, vilket inne-
bär att en ny entreprenad påbörjades 
under 2017.
En ny anläggning för båttvätt med till-
hörande lyftanordning har tagits i bruk. 
Driften av anläggningen sköts av
Lommabuktens seglarsällskap.
Muddring har genomförts under året.

De senaste åren har bygglovsverksam-
heten utvecklats mycket positivt till 
en verksamhet som är professionell, 
smidig, snabb och håller en hög kvalitet, 
vilket bland annat inneburit kortare 
handläggningstider för bygglov.
Under året har inströmningen av ären-
den varit fortsatt stor. Värt att nämna 
är att inkommande ärenden avseende 
bygglovsbefriade åtgärder, så kallade 
Attefallsåtgärder, fortsätter att öka. 
Snittiden för handläggning av kompletta 
bygglovsärenden och förhandsbesked

BYGGLOVSVERKSAMHET
har under året varit 21 dagar för dele-
gationsärenden och 81 dagar för nämnds-
ärenden.
Den genomsnittliga handläggningsti-
den, delegations- och nämndsbeslut 
sammantaget, har minskat från 37 
dagar till 35 dagar. Lagstadgad hand-
läggningstid för ärenden om bygglov 
och förhandsbesked är 70 dagar med 
möjlighet till förlängning med ytterliga-
re 10 veckor. 
Under året har arbetet fortsatt för att forma 
en effektiv kart-, GIS- och mätorganisation.
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Ungdomarna hade fått anmäla sitt 
intresse för kvällen via Lomma.se och 
evenemanget blev snabbt fulltecknat 
berättar Veronika Ottosson, kock på 
Rutsborgskolan.
– Det var första gången vi provade det 
här upplägget – att en grupp ungdo-
mar tillsammans med en grupp äldre 
skulle arbeta tillsammans i ett kök. Det 
blev en lyckad kväll där alla bidrog och 
hade väldigt roligt tillsammans. Precis 
som man ska ha när man jobbar i ett 
kök.
Med sig hade Veronica, Anna Östergren 
som också jobbar som kock på kommu-
nens skolor.

Helgen 12-13 maj kommer Lomma 
kommun stå som värd för den regionala 
UKM-festivalen – UKM Skåne. Drygt 
hundra ungdomar från åtta kommuner 
kommer att mötas. Deltagarna har gått 
vidare från sina lokala festivaler.
För att vara med i UKM ska man vara 
mellan 13 och 20 år. Man kan delta med 
antingen scenkonst eller som utställare. 
Genom UKM får man träffa andra som 
sysslar med kulturell verksamhet, få nya 
vänner och pröva på nya saker.
UKM är inte en tävling utan en mötes-
plats. Deltagarna tillbringar två dagar i 
Lomma. De kommer att ha gemensamma 
workshoppar i olika konstformer och på 
kvällen anordnas en öppen scen där de 
har möjlighet att uppträda för varandra. 

Unga matintresserade

provade på kökslivet
Kyckling Teriyaki, minihamburgare med krämig coleslaw, 
morrotssoppa och focaccia bröd var något av det som stod 
på menyn när en grupp matintresserade mellanstadiebarn 
samlades i hemkunskapssalen på Karstorp Södra för att till-
sammans med några seniorer laga en läcker buffé.

– Man kanske kan lockas tro att det var 
ungdomarna som hade mest glädje av 
de vuxna, men jag är övertygad att man 
lärde sig lika mycket av varandra, men 
olika saker. Många ungdomar är väldigt 
duktiga på att laga mat. Mycket kanske 
beroende på alla influenser man får från 
bland annat matlagningsprogram på tv. 
Ett intresse som jag tycker man ska ta 
hand om och stimulera.
Sammanlagt var det tio ungdomar och 
två seniorer som tillsammans med Ve-
ronika och Anna tog fram bufféen som 
man sedan avnjöt tillsammans.
– Det gav mersmak och vi får väl se om 
det kan bli en fortsättning i någon form.

Spirande talanger samlas i Lomma
Helgen avslutas med en scenshow och 
vernissage dit allmänheten är välkom-
men. Den kommer att vara på:
Dansrotundan söndag 13 maj kl 15.00.

Grannsam-
verkan gör
skillnad!
Uttalandet kommer från 
Lomma kommuns säkerhets-
chef Anders Åkesson.
Har du och dina grannar fun-
derat på att samarbeta om 
den gemensamma trygg-
heten i ert bostadsområde? 

Det har gått några år sedan det gjordes 
en större undersökning i landet kring 
vilken påverkan Grannsamverkan har 
på antalet inbrott i ett bostadsområde. 
Då, vilket var 2008, visade det på en 
minskning med närmare en fjärdedel 
av antalet anmälda inbrott efter att de 
boende gått samman i Grannsamverkan. 
Undersökningen genomfördes av BRÅ, 
Brottsförebyggande rådet.
– Vi kan även se i polisens statistik att de 
inbrott som sker i vår kommun, utförs i 
områden som inte har någon grannsam-
verkan, berättar Anders Åkesson.
Allmänt känt är att vi för närvarande 
har två områden i landet som är extra 
drabbade av inbrott – Mälardalen och 
södra Sverige.
– Undantaget är faktiskt Lomma kom-
mun där anmälningarna minskat. Men 
det gäller att arbeta förebyggande an-
nars kan pendeln svänga på andra hållet 
igen. För tillfället är det mer länen norr 
om Skåne som är drabbade. Det handlar 
om en hel del beställningsjobb från ligor 
i utlandet. Kriminella åker hit, utför sitt 
uppdrag och åker snabbt tillbaka, säger 
Anders Åkesson.
Hur svårt är det med grannsamverkan?
– Det är egentligen upp till dig och dina 
grannar. Det absolut viktigaste är att 
prata med grannarna för att känna igen 
vem som bor i de olika hemmen. En in-
brottstjuv vill arbeta i tysthet. Det värsta 
en inbrottstjuv vet är att bli uppmärk-
sammad. Grannsamverkan får ju inte 
bli ett tvång eller något tungarbetat. 
Samarbetet måste ligga på en nivå som 
fungerar för alla inblandade. Vill man 
utveckla det så kan man till exempel 
bygga ett nätverk där man berättar för 
varandra när man åker bort en längre tid 
och kanske be den närmaste grannen ta 
undan posten och klippa gräset.
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Följande stiftelse
förvaltas av Lomma kommun:

B Kyhlbergs stiftelse,
patienter vid Gustav V Jubileums-
klinik vid lasarettet i Lund

Bidrag kan beviljas till tidigare
anställda på före detta Eterniten, 
till patienter från Lomma som
vårdas eller har vårdats på onko-
logiska kliniken i Lund och som 
har begränsade egna ekonomiska 
resurser. 
Ansökningstiden är löpande.

För att ansöka om utdelning
ur stiftelse skickas en skriftlig 
ansökan till:
Lomma kommun 
B Kyhlbergs stiftelse
Sara Lorentz
234 81 Lomma

Dags att söka till
KOMMUNAL
VUXEN-
UTBILDNING
inför hösten 2018
Ansökningstiden kan variera 
mellan utbildningsanordnare, 
sök i god tid!
Ansökan ska lämnas till
Lärcentrum i Lomma.
Läs mer på
lomma.se/vuxenutbildning
eller kontakta studievägledare Elin Björkman
elin.bjorkman@lomma.se
tel 040-641 13 35
Följ oss gärna på
facebook.com/LcLomma

De senaste åren har invånarna i Lomma kommun gjort ett 
riktigt bra jobb kring utsortering av matavfall och har därmed 
bidragit till att nå de nationella målen.
Nu har kommunen dessutom överträffat målen för 2018!
Tusen tack för din insats, hälsar Sysav.

Kan du rycka in
med kort varsel?

Lomma kommun söker timvikarier 
till barnomsorg, skola och/eller kök.
Vi söker timvikarier som vill vara 
med i vår Vikariebank och rycka in 
med kort varsel när vår ordinarie 
personal är sjuka eller frånvarande 

Intresserad?
Gå in på lomma.vikariebanken.se och lägg in din intresseanmälan.
Vill du veta mer? Välkommen att ta kontakt med oss via
tel 040-641 10 00 eller maila till vikariebanken.lomma@lomma.se.

av annan anledning. Du ska ha gått 
ut gymnasiet och du ska kunna ta 
dig snabbt till Lomma och Bjärred. 
Vi ser gärna att du har utbildning 
och/eller erfarenhet av barn eller 
kök.

Vikariebanken söker medarbetare! 

Bra jobbat! Ni har överträffat
målen för matavfall

Anmäl dig till Sysavs e-postutskick
I Sysavs nya e-postutskick får du som anmäler dig smarta sorteringsråd i vardagen, 
hållbara tips, information om ändrade tider på röda dagar och återvinningscentra-
lernas öppettider.
Anmäl dig här senast den 16 april och ha chansen att vinna en av tre matcheckar på 
1 000 kr: Sysav.se/e-post. Det går bra att anmäla sig utan att tävla också.

•
•

HÄMTNING AV AVFALL I VÅR
Ditt avfall hämtas som vanligt. Påverkas inte av röda dagar i vår.

Farligt avfall-bilen kommer till Lomma kommun följande platser och tider:
 Lomma, Hamntorget 1, framför biblioteket.
 Torsdagen den 3 maj, kl. 17.00-17.30
 Bjärred, Statoil på Norra Västkustvägen 32.
 Torsdagen den 3 maj, kl. 18.15-18.45
Förutom att lämna farligt avfall, inklusive mindre el- och elektronik-
produkter från hushållet (upp till en mikrovågsugns storlek) träffar du
kunnig personal och kan ställa frågor. Läs mer på Sysav.se/farligtavfallbilen



Fjelie kyrka
Sö 29 apr kl. 18.00
Musik till vila
Stillsamma klassiska toner.
Cecilia Lindgren-flöjt, Rut Lindgren-fiol, 
Gunnar Lindgren-orgel, piano 

Bergakyrkan, Bjärred
Sö 20 maj kl. 11.00
Mässa med musik 
Musik av Mendelssohn och Bach.
Bergakören och sopransolist
Ann-Charlott Carlén 

TEATER

Lomma Folkets Hus
Fr 13 april kl. 19.00
Vilken ålder!
Hur ser du på tid? Slungas du runt i 
cirklar eller är du på linjalen?
Olika röster hörs som talar om vår syn 
på tiden som går, ålder och minnen. 
Tag gärna med picknick.
Biljettbokning på tel 070–3475460
Arr. Lomma-Bjärred Riksteaterförening

FÖREDRAG

Bjärreds bibliotek
Ti 10 apr kl. 18.30
Guldkorn ur den
klassiska musiken
Camilla Lundberg guidar oss.
Det blir musikavsnitt blandat med 
sanningar och skvaller om kompositören 
bakom mästerverken.
Kulturskolans kammarorkester inleder.
Arr. Kultur- och fritidsnämnden
Entré 50 kr. Biljetter på biblioteken.

Bjärreds bibliotek
Lö 28 apr 15.00 
En buskul sjörövarshow
Under våren gästas biblioteken av
inte mindre än fyra olika föreställningar 
med skådespelerskan Annette Lindén-E! 
Från 2 år. Biljettpris. 40 kr.
I samarbete med ABF. 

MUSIK

Lomma Folkets Hus
Lö 14 april kl. 19.00
Konsert med Dawda Jobarteh
Den gambianske multi-instrumenta-
listen med band bygger en matris av 
elektriska rockinslag, jazz-improvisation 
och akustisk strängplockande på koran. 
Arr. Lomma Folkets Hus    

Bergagården, Bjärred
Lö 14 april kl 17.00 
Konsert med ungdomar 
Elever och lärare från PSS Musikskola. 
Fri entré 

Hörsalen, Bjärred
Lö 14 apr kl 18.00
UKM-festivalen 2018
Kulturfestival för unga 13–20 år.
Scenshowen och utställningen är öppen 
för allmänheten. Fri entré!

Bergakyrkan, Bjärred
Sö 22 apr kl. 18.00
Disneymässa
En mässa för hela familjen med musik ur 
Disney´s älskade filmer.
Katarina Sångare med kompband. 

Lomma Dansrotunda
Lö 21 april kl 15.30
Vårkonsert och Allsång
med Lomma Musiksällskap
Biljetter på Biblioteken i Lomma och 
Bjärred och vid entrén på konsertdagen. 
Entré  100:-.

UTSTÄLLNINGAR

Skånska Lantbruksmuseet
Elevenborgsvägen 3 i Alnarp
1 april–31 oktober
Öppet lördag & söndag kl. 13–16.
Fri entré.
Lantbrukets maskiner, hushållsredskap 
samt Findusfilmer visas. Barnhörna.

Bjärreds bibliotek
27 mars–27 april 
Ingrid Hallén - akryl 

Lomma bibliotek
5 april–3 maj 
Fotoklubben Objektivet

Bjärreds bibliotek
2 maj–5 juni
SPF:s akvarellkurs

Lomma bibliotek
5 maj–24 maj
Allan Madsen

Lomma bibliotek
28 maj–10 juni
Lomma-Bjärred Rotary Club

BARN & FAMILJ

Lomma bibliotek
Sagoskoj
Sagostund från 3 år. 
Fr 13 april kl. 9.30
Fr 27 april kl. 9.30

Bjärreds bibliotek
Sagoskoj 
Sagostund från 3 år. 
Ti 10 april kl. 15.00
Ti 17 april kl. 15.00
Ti 24 april kl. 15.00

Lomma bibliotek
Bio på bibblan 
Medlemskap krävs, men är gratis. Infor-
mation om vilka filmer som visas hittar 
du på biblioteket. 
Lö 14 apr kl. 13.00 
Lö 28 apr kl. 13.00

Lomma Folkets Hus
Lö 21 apr 15.00
Jagad av en T-rex
Pappa Kapsyls kista med kapsyler är 
försvunnen. Någon har gömt den i
Dinosaurieland! Från 4 år.
Biljetter à 50 kr säljs på biblioteken. 
Arr. Lomma Folketshusförening
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KULTUR OCH EVENEMANG

Detta är ett urval av för oss kända arrangemang! Mer information och komplett lista på anmälda arrangemang finns på 
lomma.se. Evenemangsinformation kan skickas till annica.widmark@lomma.se
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MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR!

Lomma bibliotek
On 11 apr kl. 18.00 
Alzheimers sjukdom
Anette Lindquist föreläser om hur kost 
och livsstil kan förebygga eller sakta ner 
sjukdomsutvecklingen.
Fri entré, biljetter på biblioteken.

Bjärreds bibliotek
On 18 apr 19.00 
Från plåtslagare till konstnär
Konstnären Hans ”Selle” Sellberg har 
egen ateljé i Borgeby. Han har skapat 
flera offentliga konstverk, bl.a. ”Eldklot” 
i rondellen mellan Borgeby och Bjärred.
Hör honom berätta om sin arbetspro-
cess och intresse för form och design. 
Fri entré, biljetter på biblioteken.

SENIOR

Mötesplats Havsblick
Fr 20 apr kl. 11.00–11.45 
Fredagsrock
Anders och Erland rockar loss
med tongångar från 50-talet.

Mötesplats Havsblick
To 26 apr kl. 14.00–16.00 
Dans Café 
Ingvar Fast och Camilla
spelar upp till dans.

ÖVRIGT

Slättängshallen
Lö 14 apr kl. 09.00–13.00
Öppen idrottshall 

Borgebyhallen
Söndag 19 maj kl. 9.00–13.00
Öppen idrottshall
Alla är välkomna oavsett ålder. Ni be-
stämmer själva vad ni vill göra.
Bollar, klubbor och annan utrustning 
finns att låna. 

Borgeby Stenugnsbageri
To 12 april kl. 15.00
To 26 april kl. 15.00
Gemensam läsning i Borgeby
Eftermiddagsfika, högläsning och sam-
tal. Ingen förberedelse krävs.
Entré 20 kr. Föranmälan till biblioteket. 

Bjärreds bibliotek
Ti 17 apr 18.30 
Sommaren utan män
av Siri Hustvedt. Litteraturcirkel.
Biblioteket ordnar böcker till deltagarna. 
Anmälan till biblioteken  

Bjärreds bibliotek
24 apr kl. 16.00–18.00 
Lomma bibliotek
26 apr kl. 16.00–18.00 
Behöver du juridisk info?
Studenter från Juristprogrammet er-
bjuder kostnadsfri juridisk information. 
Obl. tidsbokning till biblioteken
(30 min/pers). 

Lomma Dansrotunda
Lö 28 apr kl. 19.30–24.00
Dans till Sweedz orkester
Vi dansar 2 moderna och 1 gammal-
dans. Info 040–54 65 21. 
Arr: GDF-Öresund

Lomma bibliotek
To 3 maj kl. 18.00 
Mitt namn är Lucy Barton
av Elizabeth Strout. Litteraturcirkel.
Biblioteket ordnar böcker till deltagarna. 
Anmälan till biblioteken. 

Lomma Dansrotunda
Fr 4 maj kl. 19.00–23.59 
Kultisdans 
Christer Lundgrens orkester.
Arr: GDF-Öresund

Bjärreds bibliotek 
Ti 8 maj kl. 16.00–18.15 
Sök dina rötter
Lomma-Burlöv släkt- och folklivsforskare 
hjälper dig att finna din släkt. Obl. tids-
bokning till bjerred.bibliotek@lomma.se,
tel. 040–641 1793.

Bjersunds tegelbruksmuseum
Sö 13 maj kl. 13.00–16.00 
Växtloppis
Kom och sälj av ditt överflöd eller kom 
och fynda! Kaffeservering.
Säljare välkomna fr. kl. 12.00,  50 kr/plat

Bjersunds tegelbruksmuseum
Lö 26 maj kl. 19.30–24.00 
Grisfest med dans
Svantes orkester. 
Arr: GDF Öresund 

Bergaparken, Bjärred
On 6 juni kl 11.00
Nationaldagsfirande
Kommunens traditionella nationaldags-
firande med högtidstal och musik-
framträdanden med Kulturskolan,
Gyllins Drängar och Companiet SSK. 

Fladängsskolan
Lö 9 jun kl. 09.00–18.00 
Lomma Summer Basketball
För fjärde året i rad kör vi vår 3x3 turne-
ring. Anmälan på www.lobas.com.

Lomma Dansrotunda
Lö 9 jun 10.00–13.00 
Loppiz på Rotundan –
Säljmarknad. 424 kvadratmeter med 
saker som vill byta ägare!
Kafé och korvvagn, lotterier, fiskedamm.
Fri entré. Arr: Lomma Folketshusför.

Lomma Dansrotunda
Sö 10 jun kl. 11.00–16.00 
Hantverksmässa
Allt från borstbindning, arbete med 
cement och silver till stickade vättar och 
godis. Kafé och korvvagn. Fri entré.
Arr: Lomma Folketshusförening

VALBORGSFIRANDE 30 APRIL

LOMMA
Lomma Scoutkårs fackeltåg avgår från 
Pilängskolan kl. 19.00.
Brasan tänds kl. 19.30 vid Amfiteatern 
(vid Strandängarna). Vårtal, musik av 
Kulturskolans blåsorkester. 
Arrangör: Lomma Scoutkår och
Lomma kommun.

BJÄRRED
Kl. 18.45 fackeltåg från Scoutgården och 
kl. 19.20 Valborgsmässoelden tänds i 
Bjärreds Saltsjöbad.
Vårtal, sång och musik. 
Arrangör: Bjärreds scoutkår i sam-
arbete med Lions Bjersund och Kultur- 
och fritidsnämnd.

BORGEBY
Från kl. 19.00
Borgebyhallen vid Tennishallen.
Bål, tal, musik, sång och korvgrillning. 
Arrangör: Borgebygruppen.



Lomma Aktuellt Nr. 2. 2018.12

Invid det stora skolbygget på Pilängsgatan i Lomma har kom-
munen satt upp informationstavlor som beskriver bygget på 
andra sidan planket.

Under de närmast månader-
na kommer alla belysnings-
pållare som står längs kanten 
på Havsblicksdammarna i 
Lomma att få en välbehövlig 
uppfräschning.

Arbetet kommer att ta några veckor och 
vara klart innan sommaren.
Sammanlagt handlar det om 43 ljus-
punkter. Själva armaturen har med åren 
slitits ut och dessutom har kupolen på 
belysningsstolpen blivit grå och anfrätt 
av väder och vind.
Ljuskällan i dagens stolpar är byggd för 
kvicksilverlampor. Dessa ska nu bort och 
ersättas av miljövänligare alternativ.
– Kupolerna kommer att snyggas till och 
dessutom kommer de stolpar som lutar 

I samband med
Nationaldagsfirandet

delar kommunen ut ett antal
flaggor till privatpersoner,

föreningar eller organisationer.
Sista ansökningsdag är 

den 30 april 2017.
Använd ansökningsformuläret

på hemsidan:
lomma.se/nationaldagen

Ansök om
flagga

Nyfiken på vad som händer
vid gamla Pilängskolan?

Havsblicksdammar i nytt ljus
lite att rättas upp och markbeläggningen 
som satt sig att läggas tillrätta, berättar 
gatuingenjör Peter Axelsson.

Projektledaren Christer Carlsson berät-
tat att intresset är extra stort, om man 
jämför med andra byggen i kommunen 
och frågorna många från både närbo-
ende och från kommuninvånare som 
promenerar förbi.
–  Att sätta upp riktiga informationstav-
lor vid byggarbetsplatser är något som 
man ofta gör vid större och långvariga 

arbeten. Speciellt nere på kontinenten 
är det extra vanligt, berättar Christer 
Carlsson.
– Vi har märkt av ett stort intresse från 
allmänheten och jag har själv haft en 
del telefonsamtal om vad som händer 
på tomten. Bygget ska pågå under ett 
par år och nu provar vi med det här 
greppet.

Byggenheten 
informerar 

Tänk på att ditt projekt kan vara 
bygglovspliktigt eller att det kan 
kräva en anmälan till kommu-
nens byggenhet.

Våren närmar sig och många 
börjar fundera på de projekt som 
ska påbörjas. På byggenheten 
brukar våren inte enbart märkas 
av solens mer frekventa närvaro 
och att värmen stiger utan även 
på mängden ansökningar. Vi vill 
därför uppmärksamma dig som 
går i projekttankar att att planera 
i god tid. Ta också gärna kontakt 
med oss om du har funderingar 
om vilka regler och lagar som 
gäller. Vi hjälper dig även med 
information om vilka handlingar 
och blanketter som kan behö-
vas. På lomma.se hittar du mer 
information.

Välkommen att kontakta oss på 
telefon 040 641 10 00 eller via 
mail: info@lomma.se.


