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Spaden i marken för en
ny fritidsgård i Bjärred

Vinstorpsvägen i Lomma öppen igen:
Vad händer närmast på stationsområdet?

Lommas kultur- och fritidschef Michael Tsiparis, 
områdeschef Stefan Hansson och Carin Hansson, 
ordförande i kultur- och fritidsnämnden satte 
spadarna i jorden på platsen där Bjärreds nya 
fritidsgård ska byggas.

Abdi hjälper nyanlända
ungdomar till en bra start



Nu under november och december
samt under 2018 kommer
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Många nya barnfamiljer har flyttat till 
kommunen och både förskola och skola 
behöver bygga ut sin verksamhet för att 
kunna ta emot både nyinflyttade och de 
som redan bor här.

En del befintliga byggnader behöver ri-
vas eller rustas upp för att de inte längre 
kan möta dagens och framtidens krav 
eller behov. I budget 2018—2020 finns 
medel avsatta för om- och tillbyggnad av 
Pilängskolan, utbyggnad av Löddesnäs-
skolan, nybyggnad Lervik förskola och en 
ny fritidsgården i Bjärred.
Det finns även ett beslut i samband med 
budgeten på att utreda möjligheten till 
fler idrottsytor i Bjärred. 

Andra stora satsningar är ombyggnad av 
Bjärreds centrum, upprustning av Långa 
bryggan, medfinansiering av en ny ron-
dell i korsningen mellan Vinstorpsvägen 

Budget 2018:
62 miljoner kronor mer till verksamheterna

och Malmövägen, erosionsskydd längs 
vår kustlinje, tillbyggnad av Jonasgården 
i Bjärred och en upprustning av vägar, 
gång- och cykelbanor.
– Den höga investeringsvolymen kom-
mer att innebära större lånebelastning 
och därmed högre räntekostnader 
utöver högre avskrivnings- och drifts-
kostnader, konstaterar kommunstyrel-
sens ordförande Anders Berngarn i en 
kommentar, och tillägger:
– Ett effektivt nyttjande av våra lokaler  
är därför som alltid ett bra sätt att få 
fram ”gratisresurser”.

För den kommunala verksamheten är 
hög kvalitet fortsatt en självklarhet, 
något som kommunen också mottagit 
många utmärkelser för under åren.
– Detta är vi stolta över, men slår oss 
inte till ro utan fortsätter att kvalitets-
säkra våra verksamheter.

Ökande befolkning betyder också ökade 
kostnader, något som nämnderna får 
kompensation för, liksom för de löne-
ökningar som finns avtalade i de olika 
verksamheterna. Nämnderna får även 
pengar för avskrivning på större inves-
teringar och indexuppräkningar för de 
större entreprenaderna.

För barn- och utbildningsnämnden inne-
bär detta till exempel en förstärkning 
med drygt 30 miljoner och för social-
nämnden drygt 12 miljoner.
Totalt ökar nämndernas budgetar för 
2018 med 62 miljoner jämfört med i år.
Trots detta så är budgeten för 2018 i 
balans och visar på ett överskott med 
cirka 30 miljoner.
– Detta är nödvändigt för att vi ska klara 
den höga investeringstakten och dess-
utom begränsa behovet av upplåning, 
säger Anders Berngarn.

Vi tittar närmare på Lomma kommuns budget för 2018. Kommunen kommer även under de 
närmaste åren ha en stark befolkningstillväxt, något som ställer stora krav på en fortsatt ut-
byggnad av den kommunala servicen.

utföra
vattenmätarebyten på uppdrag åt Lomma kommun. 

Fastighetsägarna kommer att i god tid
få information om tid för byten!

Sökes:
Unga arrangörer!
Är du 13—20 år och kulturintresserad?

Vi söker unga arrangörer till nästa års UKM-festival,
Ung Kultur Möts, som kommer att hållas i Bjärred
lördag den 14 april.

Arrangörsgruppen arbetar med planering, att
göra reklam för festivalen under januari till april och 
med arrangemanget under själva festivaldagen.
Det är ett roligt uppdrag och du lär dig mycket.
Som arrangör har du också möjlighet att själv delta
i festivalen om du vill.
Intresserad? Hör av dig till kultursamordnare:
annica.widmark@lomma.se eller 0733-411375.
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Även om fritidsgården i det gamla 
stationshuset vid Södra Västkustvägen 
i Bjärred varit en uppskattad samlings-
plats under många år, har de flesta varit 
överens om att placeringen långt söde-
rut i Bjärred blivit allt mer fel i och med 
att tyngdpunkten på bebyggelsen fort-
sätter att flytta norrut.
– Dessutom har området kring Bjärehov-
skolan och centrum blivit en mer naturlig 
samlingsplats för ungdomarna. Stationen
ligger i ena ändan av Bjärred och kom-
mundelen växer liksom åt det andra 
hållet, konstaterade Stefan Hansson som 
är chef för fritidsverksamheten i Bjärred.

Sedan länge har det varit klart att Statio-
nen ska stängas och byggnaden säljas, 
men det gällde att hitta en lämplig 
ersättningslokal, berättar Carin Hansson, 
ordförande i kultur- och fritidsnämnden.
– Frågan har stötts och blötts ett antal 

Nya fritidsgården i Bjärred
— en samlingsplats för alla åldrar

år men det fanns inte så många färdiga 
alternativ. Så det blev till att bygga nytt 
och placeringen föll på den här lilla 
gräskullen intill skolan, säger Carina 
Hansson och fortsätter:
– Det har funnits en del oro från kring-
boende att en fritidsgård skulle föra 
med sig oväsen. Egentligen blir förut-
sättningarna de samma som idag, skill-
naden blir att personal från Stationen en 
bit bort slipper åka till centrum för att 
prata med ungdomarna. Nu kommer de 
att finnas i området hela tiden.
I och med att den nya fritidsgården 
blir klar nästa sommar, så stängs också 
Stationen.

Kultur- och fritidschef Michael Tsiparis 
understryker att man gärna ser att den 
nya fritidsgården ska blir en samlings-
plats för alla åldrar och inte enbart för 
ungdomarna.

För någon vecka sedan togs äntligen första spadtaget till den nya fritidsgården i Bjärred.
Har du haft tillfälle att passera förbi  byggplatsen, mellan biblioteket och Bjärehovshallen,
så har du sett att markarbetena är i full gång. Enligt produktionsplanen ska anläggningen
stå klar redan till nästa sommar.

– Vi vill gärna att det blir liv och aktivitet 
i huset mer än under sena eftermid-
dagar och kvällar. Här kan biblioteket 
arrangera föreläsningar och Kulturskolan 
konserter, men vi hoppas också på att 
föreningslivet ska känna sig som hem-
ma. Vi har varit i kontakt med en del 
föreningar och det finns ett intresse.
Det är ju brist på bra möteslokaler i
Bjärred. Vi vill gärna ha öppet från åtta 
på morgonen till tio på kvällen.

Byggnaden blir i två våningar där 150 
kvadratmeter blir en hall med läktare 
för en mindre publik och en väl tilltagen 
takhöjd för större arrangemang samt 
cirka 300 kvadratmeter i två plan med 
mindre mötesrum, café, kontor och en 
ljudstudio. Studion kommer att ha färdig 
kabeldragning ner till hallen så att man 
även ska kunna spela in konserter eller 
andra publika livearrangemang.
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På Jonasgården i Bjärred bedrivs redan 
idag aktiviteter för seniorer, men i lite 
mindre skala. En fullfjädrad mötesplats, 
likt Havsblick i Lomma, har länge varit 
efterfrågad och nu är det alltså Bjärreds 
tur. 

För att kunna göra Mötesplats Bjärred 
till en så bra plats som möjligt kommer 
man att satsa på både tillbyggnad och 
en allmän förbättring av atmosfären
på Jonasgården. Dessutom har en sam-
ordnare för verksamheten anställts, som 
ska börja arbeta redan efter nyår.

Målet är att skapa en naturlig mötes-
plats där seniorer i kommunen träffas 
och gör saker tillsammans, exempelvis 
genom trevliga aktiviteter. Det kan också 
handla om att bara slinka in och ta en 
kaffe under eftermiddagspromenaden.
– Vår vision är ett hus fullt av liv, som vi 
skapar tillsammans med kommun-
invånarna, Attendo, Frösunda, SPF, Röda 
korset och andra lokala föreningar. Vi 
hoppas kunna tillgodose så många öns-
kemål som möjligt. Mötesplats Bjärred 
kan både innefatta sportaktiviteter ute i 
vår vackra natur och aktiviteter inom-

Mötesplats Bjärred på gång!
Arbetet med att skapa en mötesplats för seniorer i Bjärred pågår nu för fullt.

Visste du att de flesta mörkerolyckor där fotgängare skadas eller dödas, sker i tätbebyggda områden där gatubelysningen är 
tänd? Var rädd om dig - använd reflex och kom ihåg att slå på cykelbelysningen när du är ute och cyklar.

hus, exempelvis danscafé på Jonasgår-
den, berättar förvaltningschef Amelie 
Gustafsson.
För att samla in önskemål kring vilka ak-
tiviteter som kan vara intressanta bjuder 
Lomma kommun också in sin nystarta-

Kom ihåg REFLEXEN i vintermörkret!

Med reflex syns du på ungefär 125 me-
ter i mörker om du möter en bil med 
halvljuset påslaget. Om du saknar re-
flexer och har mörka kläder, syns du inte 

På www.lomma.se/äldreomsorg hittar 
du nyheter, samlad information och svar 
på vanliga frågor. Kommunen berättar 
också mer om det arbete som görs för att 

Särskild sida om äldreomsorgen på lomma.se 
förbättra och utveckla äldreomsorgen.
Huvudrubriker på
www.lomma.se/äldreomsorg: 
Vad arbetar vi med att utveckla just nu? 
Här kan du till exempel läsa om den 
tillsyn som görs av verksamheterna.
Rapporter och undersökningar
Innehåller Socialstyrelsens senaste un-
dersökning Öppna jämförelser.
Förebyggande arbete
Här läser du mer om de insatser som görs 

för att så många som möjligt ska kunna 
leva ett självständigt liv så länge det går. 
I Lomma kommuns regi bedrivs bland 
annat närståendestöd, dagverksamhet 
för personer med demenssjukdom, kort-
tidsboende för äldre, öppna mötesplat-
ser med aktiviteter samt förebyggande 
hälsosamtal för dig som fyllt 75 år.
Välkommen in på
www.lomma.se/äldreomsorg
för att läsa mer!

Nu finns en särskild sida på 
lomma.se med senaste nytt 
om äldreomsorgen i Lomma 
kommun, samt information 
om vad du kan få hjälp med. 

förrän bilen är 20–30 meter från dig.
Reflexerna ska placeras långt ner på 
armar och ben, då syns de bäst.
Normalt håller en reflex i ungefär tre år.

Du kan hämta nya reflexer i
Kontaktcenter i Kommunhuset.

(Med reservation för att lagret tar slut.)

de Seniorpanel i arbetet. På så sätt får 
arrangörerna en bra uppfattning om vad 
seniorerna och de äldre vill ha. 
Innehållet i verksamheten kommer att växa 
fram efterhand. Förhoppningsvis ska verk-
samheten vara i full gång nästa höst.



med sina liv att de kommer ut i samhället 
fortare än vad de kunnat föreställa sig.
 
Projektet är ett av sex projekt som 
Lomma kommuns socialförvaltning har 
valt att lyfta fram och bevilja medel för 
under 2017.
– Projektet är så här långt en framgång 
och vi ser verkligen hur Abdis insatser 
har gett direkt resultat för ungdomarna. 
Flera av dem gör idag praktik och ser 
ljusare på framtiden, säger Felicia Mell-
gren, chef för Integration och etablering 
på Lomma kommun.
 
Vill du bidra med exempelvis mentorskap 
eller praktik för en av dessa
ungdomar?
Kontakta Abdi. Tel. 0702-66 17 75.

Lomma Aktuellt Nr. 5. 2017. 5

Sedan 8 år tillbaka arbetar Abdi, eller 
Abdirisak Hashi som han egentligen 
heter, som etableringshandledare och 
nu även ungdomscoach på Lomma 
kommun. Det var här som han en dag 
började fundera på om man inte kunde 
skapa en modell för att på ett enkelt och 
effektivt sätt kunna hjälpa ungdomarna 
in i samhället. Och snart var MIN-pro-
jektet fött.
 
MIN står för Motivation, Information 
och Nätverk. Abdi sökte anslag för att 
kunna utveckla sina tankar, fick projekt-
medel av kommunen och blev coach 
för några killar på 20 procent av sin 
arbetstid.
– Vi hittade sju killar, mellan 16 och 19 
år, som jag även har kontakt med som 
etableringshandledare, och som ville 
delta i mitt projekt.
Abdi berättar engagerat om upplägget.
– En viktig del var först att verkligen 
ta reda på vilka förutsättningar och 
drömmar som varje ungdom har. Det 
är ramen för allt fortsatt arbete. När 
man har detta klart för sig så är det 
också lättare att navigera inom de tre 
MIN-områdena.
 
Att finnas till hands och visa på hur vik-
tiga studierna är för att nå de drömmar 
som någon har, är ett exempel på den 
motivation som Abdi lyfter fram. Att mo-
tivera till att ta tag i fritiden och nätver-
ka är ett annat.
 
För ungdomarna har Abdi blivit en viktig 
källa till kunskap och en trygghet som de 
kan vända sig till när de behöver reda ut 
vilka möjligheter som finns och hur man 
ska göra för att göra rätt.
– Jag delar med mig av den information 
och erfarenhet jag skaffat mig som hand-

ledare genom åren. Jag ger sedan ung-
domarna verktyg för att själva kunna gå 
vidare, berättar Abdi Hashi och fortsätter:
– Jag finns bakom som ett passivt stöd. 
Allt arbete och allt kontaktskapande får 
ungdomarna göra själva.
Redan nu har projektet visat på många 
positiva effekter. Abdi Hashi berättar:
– Både skolorna och föreningslivet som 
har kontakt med ungdomarna har sett 
hur det hjälpt och stärkt dem. Detta har 
helt klart gett dem en välbehövlig knuff 
framåt. Vi vill att ungdomarna ska säga 
”hejdå” till kommunen innan kommu-
nen säger ”hejdå” till dem.
– Det låter kanske lite konstigt, men 
andemeningen är att om vi sätter rätt 
verktyg i händerna på ungdomarna och 
finns bakom som ett passivt stöd, så har 
de själva en så stark vilja att göra något 

Abdi Hashi, coach för nyanlända ungdomar:

– Målet är att de ska kunna 
”stå på egna ben”
Att komma till ett främmande land som ung kille eller tjej är inte lätt. Att förstå såväl ett nytt 
språk som skrivna och oskrivna regler i samhället kan vara en stor utmaning. Detta kan inte 
minst etableringshandledare Abdi Hashi intyga efter en lång tids arbete med nyanlända och 
ensamkommande barn och unga inom Lomma kommun. Och genom sitt coachande projekt 
har han kunnat förverkliga många idéer.
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Under den perioden har kommunen 
en beredskapsgrupp som dygnet runt 
övervakar väder och vägar för att genast 
kunna ta beslut om att sätta in halkbe-
kämpning och snöröjning.

Kommunen, fastighetsägare och Trafik-
verket har ett gemensamt ansvar för 
snöröjning och halkbekämpning inom 
kommunen. Trafikverket ansvarar bland 
annat för Malmövägen i Lomma och 
Fjelievägen från korsningen Lundavägen 
mot Lund.

Vinterväghållning utförs om det
kommit mer än tre centimeter snö 
eller om det är halka.

Kommunen har ansvar för vinterväg-
hållningen på offentliga platser, kom-
munens körbanor, cykelbanor, torg och 

För gatu- och parkenheten inom samhällsbyggnadsförvaltningen börjar vintern redan i mitten 
av november och håller på ända till mitten av mars. 

vissa gångbanor. Snöröjningen styrs av 
följande prioriteringsordning.
Prioritet 1: Huvudvägnätet för gator, 
cykel- och gångbanor samt vägar som 
används av kollektivtrafiken inklusive 
busshållplatser.
Prioritet 2: Övriga gång- och cykelba-
nor, matargator, genomfartsgator och 
industriområden.
Prioritet 3: Områdesvis övriga allmänna 
ytor med relativt lite trafik, till exempel 
villagator och parkeringsplatser.

Först snöröjs och halkbekämpas vägar 
samt gång- och cykelbanor, med prio-
ritet 1. När dessa är färdigröjda börjar 
arbetet med prioritet 2. Men om det 
snöar mycket måste man köra flera 
gånger i prioritet 1 innan man börjar i 
prioritet 2. Inte förrän detta är klart sät-
ter man vid behov igång med prioritet 3.

Vilket är fastighetsägarens ansvar?
På gångbaneutrymmet i anslutning till 
fastighetsgränsen måste fastighets-
ägaren snarast avlägsna snö och is som 
är till besvär för gångtrafiken, samt vid 
halka genast sanda eller vidta andra 
åtgärder för att motverka halka. Detta 
gäller dock inte om kommunen använ-
der gångbanan för uppläggning av snö.
Fastighetsägare bör inte lägga ut snö från 
sin garageuppfart på gatan utan placera 
den på sin tomt, eftersom de redan sma-
la gatorna vid röjning blir ännu smalare 
på grund av upplogade snövallar.

För att avfallshanteringen ska kunna 
genomföras även vid snöväder har
fastighetsägaren ansvar för att sop-
tunnorna är fria från snö, och för att 
transportväg för hämtningsfordon samt 
hämtningsväg hålls lätt framkomliga.

Nu är det vinter!
Vem har ansvar för

snöröjning och
halkbekämpning?
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Vi pratade med Bengt Strengbom, pro-
jektledare på samhällsbyggnadsförvalt-
ningen om hur arbetet gått så här långt.
– Även om projektet blivit dyrare än pla-
nerat, så har allt gått enligt tidplan och 
nu kan fotgängare, cyklister och bilister 
ta sig fram på vägarna i området igen.
Vi vill rikta ett stort tack till alla kom-
muninvånare som har haft överseende 
med en ganska stor avstängning i områ-
det sedan förra sommaren.
Förutom att få till en bra logistik i om-

Stationsområdet utvecklas vidare

Den planskilda korsningen i 
Lomma, mellan Vinstorps-
vägen och järnvägen, har ny-
ligen färdigställts och öppnat 
enligt tidplan. Nu fortsätter 
arbetet för att allt ska stå klart 
i december 2020 då person-
trafik ska börja köra på järn-
vägen. Målet med detta är 
att förbättra kollektivtrafiken i 
Lomma kommun. 

rådet har även andra delar av projektet 
bjudit på en del spänning.
– Mest kritiskt var att få allt klart till den 
planerade stängningen av spåret under 
sex dagar i våras då broarna skulle skju-
tas in i spårläget. Att stoppa tågtrafiken 
är något som man begär tillstånd för 
flera år i förväg och därefter måste man 
hålla sig till den tiden, något som vi lyck-
ades med, berättar Bengt Strengbom.
Närmast handlar det om att färdigställa 
ett cykelgarage och en hiss precis intill 
den nya bron, och detta ska vara klart 
under februari.
– Vi kommer samtidigt att öppna bron 
för gång- och cykeltrafik över Vinstorps-
vägen, parallellt med järnvägsspåret. 
Cykelgaraget kommer dock inte öppna 
förrän i slutet av nästa år på samma 
gång som bussarna flyttas tillbaka till 
nya busslägen på Vinstorpsvägen, säger
Bengt Strengbom.

Övriga planer i området 2018
• Under våren påbörjas ett större arbe-
te öster om järnvägen för att anlägga ett 

grönområde mellan befintlig bebyggelse 
och den nya stationen. Tanken är att 
skapa en central mötesplats för alla 
åldrar, där man känner sig trygg och där 
det är lätt att orientera sig.
Här ska också finnas gång- och cykel-
vägar samt ytor som inbjuder till lek, 
möten och aktivitet. 
• Trafiksäkerhetsåtgärder genomförs 
längs Vinstorpsvägen under våren 
och kommer att innebära begränsad 
framkomlighet på Vinstorpsvägen i olika 
omgångar under 2018.
• Cirkulationsplats och bussramper mot 
E6:an ska byggas och vara klara i decem-
ber 2018. Nu pågår en arkeologisk utred-
ning som förväntas bli klar under våren.

Arbetet med att anpassa resten av sta-
tionsområdet till Lommabanan och nya 
Pågatågsstationen påbörjas under 2020. 
Detta innebär utformning av plattform, 
plattformsutrustning, bil- och cykelpar-
keringar samt alla ytor i övrigt mellan 
omgivande gator och plattform/spårom-
råde med mera. 

En visionsbild över stationsområdet i Lomma, skapad av Tyréns. Mer om projektet finns att läsa på lomma.se

Detta har hänt:
•	 I	november	2015	påbörjades	bygget	av	tunneln	för	gång-	och	cykeltrafik	i	södra	delen	av	stationsområdet.
	 Tunneln	är	färdigställd	och	öppnade	den	19	augusti	2016.	
•	 I	juni	2016	påbörjades	arbetena	med	planskildhet	Vinstorpsvägen.	I	och	med	detta	stängdes	Vinstorpsvägen	av	där
	 Lommabanan	korsar,	så	att	det	skulle	vara	möjligt	att	bygga	själva	planskildheten.
•	 I	juni	2017	kom	järnvägs-	och	cykelbron	ovanför	Vinstorpsvägen	på	plats.	
• Den	24	november	2017	invigdes	den	nya	planskildheten.	Biltrafik	öppnades	igen	på	Vinstorpsvägen	samt	Solgatan		
 och Bredgatan.
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Vid eldning i lokal eldstad, braskamin, 
öppen spis och kakelugn, är det inte 
ovanligt att grannar störs av röken. 
Många upplever att de får problem 
med andningen. Att röken slår ner hos 
grannarna kan bero på att husen ligger 
tätt, att skorsten är för låg, att det finns 
höjdskillnader i terrängen eller att man 
eldar på felaktigt sätt.
Braskaminer, öppna spisar och kakel-
ugnar bör endast användas för så kall-
lad trivseleldning och inte för basupp-
värmning. Trivseleldning innebär cirka 
två tillfällen per vecka och då några 
timmar per tillfälle.

Var och en som eldar är skyldig att se 
till att eldningen inte stör någon annan. 
Utsläpp från vedeldning innehåller flera 
miljö- och hälsoskadliga ämnen, bland 

Vedeldning: en skön känsla och härlig atmosfär —  
men det finns en del att tänka på! 
I småhusområden ligger husen ligger tätt. Röken från en braskamin, öppen spis eller kakelugn 
kan ge upphov till problem som irritationer i luftvägarna, dålig lukt, sot och nedsmutsning. 

ATT TÄNKA PÅ NÄR DU ELDAR!
• Undvik att elda om vindriktningen gör att röken kommer att utsätta någon för olägenhet.
• Var uppmärksam på var luftintagen på intilliggande hus finns.
• Veden ska vara torr, ren och lagrad i minst ett år, kluven och anpassad till eldstaden.  
 Elda inte med okluven ved.
• Se till att snabbt få ordentlig fyr och hög temperatur.
• Se till att lufttillförseln är god. Otillräcklig tillförsel ger dålig förbränning.
• Ha ordentlig glödbädd. Raka ihop glöden inför varje nytt bränsleinlägg.
• En skorsten byggd för oljeeldning går inte utan vidare att använda för vedeldning.  
 Fråga skorstensfejarmästaren vad som gäller.
• Sota ofta. Hur ofta beror på hur anläggningen används.
 Eldning med ved bör inte ske annat än i mycket begränsad utsträckning,
 så kallad trivseleldning, i tätbebyggda områden.

Lomma kommun tar nu åter tag i frågan 
om utbyggnad i den norra kommun-
delen, och vill pröva ett nytt område, 
mellan Bjärred och Borgeby.
Återigen är frågan om Borgebys och 
Bjärreds utveckling högaktuell, berättar 
kommunens planeringschef Anders 
Nyquist.
– Frågan är hur man kan hitta ett smak-
fullt och naturligt sätt att binda samman 
de två orterna.
Området har ett bra läge nära Bjärreds 
centrum och utvecklingen av Lomma-
banan med persontrafik 2020, bidrar till 
att en ny Pågatågsstation i närbelägna
Flädie by så småningom kommer att öpp-
na. Under det gångna året har en serie 
workshops hållits inom kommunen för 
att ta fram en vision och målbild.

För några år sedan tog Lomma kommun fram en
utvecklingsplan för hela samhället Bjärred—Borgeby.
Planen gick på remiss till bland annat Länsstyrelsen
som hade en del synpunkter, bland annat på
föreslagna utbyggnadsområden i samhällets utkanter.

Hur kan området mellan
Bjärred och Borgeby utvecklas?

Under nästa år planeras det för 
ytterligare ett steg – en arkitekt-
tävling.
– En del förutsättningar är redan
klara, några håller vi på att titta när-
mare på. Klart är att vi inte ska röra 
infrastrukturen i området. Inga vägar 
ska dras om. Dessutom ska befintliga 
grönområden, Domedejla mosse och 
Plommonskogen, finnas kvar. Det ska 
inte bli någon hög bebyggelse. Det är 
heller inte tänkt att rullas ut som ett 
nytt småhusområde. Kanske det kan 
bli ett vårdboende på området eller en 
del ungdomsbostäder, berättar Anders 
Nyquist och fortsätter:
– En viktig målgrupp är naturligtvis äldre 
Bjärredsbor som idag bor i villa och vill 
hitta ett annat boende.

Bjärred

Löddesnäsvägen

Österleden

V
ä

sta
n

vä
g

e
n

Rutsborgskola

Borgeby

Fjelievägen

Ungefärlig avgränsning av 
utvecklingområdet.

annat ämnen som är cancerframkallan-
de och ämnen som kan ge effekter på 
andningsvägar hos känsliga personer.

Avfall eller behandlat trä ska inte eldas. 
Sopor, så som emballage av plast, kan 
innehålla produkter som ger mycket 

skadliga rökgaser. Spånplattor eller im-
pregnerat eller målat virke får inte heller 
eldas, eftersom giftiga ämnen som arse-
nik och olika tungmetaller kan frigöras 
och följa med rökgaserna ut. Giftiga 
ämnen gör att även askan blir giftig och 
olämplig att sprida i trädgården.
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Lomma bibliotek inför söndagsöppet
kl. 11—15. Samtidigt förlängs lördags-
öppet i Bjärred med en timme från 1 
januari 2018. Ny öppettid i Bjärred på 
lördagar blir 11—15.
Det handlar om en anpassning till be-
sökarnas önskemål. De har önskat ökat 
öppethållande och större tillgänglighet. 
Dessutom hoppas man på biblioteket i 
Lomma också att nå ut till nya besökar-
grupper som haft svårt att hitta tiden för 
ett besök på biblioteket.

I början av december startar rivningen av 
den del av skolan där det finns huvud-
entré, kök och Kulturskolan samt några 
få klassrum. 
Studieplatser för eleverna kommer att 
ordnas i övriga lokaler och Kulturskolan 

Byggstart för nya 
Pilängskolan
Innan jul påbörjas den första 
etappen i arbetet med att er-
sätta den gamla Pilängskolan 
i Lomma med en ny.

har redan flyttat över sin verksamhet till 
Vinstorpskolan.

På platsen kommer en ny byggnad att 
växa fram med 18 nya klassrum. När de 
är klara kan den andra delen av rivnings-
arbetet påbörjas. I etapp två byggs 
bland annat slöjd-, bild- och musiksalar.
– Sammanlagt blir de nya lokalerna på 
cirka 5 000 kvadratmeter, en kompakt 
skola där vi utnyttjar lokalerna på ett 
mycket effektivt sätt. Hela byggnadsar-
betet ska vara klart 2020 och mark-
arbetena året efter, berättar Christer 
Carlsson, projektledare på samhälls-
byggnadsförvaltningen.

LED-belysning
Långa bryggan
På sikt kommer Långa bryggan i Bjärred 
att behöva rustas upp men redan nu 
byter Lomma kommun ut belysningen 
till en mer energisnål LED-belysning.
Arbetet påbörjades under november 
och kommer att vara klart innan års-
skiftet, om väder och vind tillåter det.

Ökad trafiksäkerhet på 
Södra Västkustvägen i 
Bjärred
Övergångsställen och cykelpassager 
höjdes under våren upp i fyra gatukors-
ningar längs Norra Västkustvägen.
Nu startar arbetet med de tre sista 
gatukorsningarna, vid Poppelvägen, 
Tallvägen och Södra Villavägen.

Upprustning av
Bollplan Alfredshäll
Bollplan Alfredshäll, söder om Svalvägen 
i Bjärred, ska få basketkorgar, bandymål 
med sarg, bordtennisbord och sittytor i 
form av bänkar.
Ny belysning kommer också att sättas 
upp i anslutning till bollplanen.

I Lomma kommun finns just nu nyan-
lända familjer eller enskilda vuxna som 
behöver ett nytt hem. Vi söker därför 
dig som har en eller flera bostäder att 
hyra ut. Allt från lägenhet och villa till 
radhus eller enstaka rum är av intresse. 
Kontrakt skrivs då med kommunen, som 
ansvarar för uthyrningen till tredje part. 
Kontakta Lomma kommun på
tel. 040-641 10 00 eller läs mer på 
Lomma.se.

Söndagsöppet  på
Lomma bibliotek 
från januari 2018
Från januari nästa år blir det 
förändring av öppettiderna
på våra bibliotek.

Hyr ut en bostad åt nyanlända

Du missade väl inte
Världstoalettdagen, förra helgen?

I Sverige har vi både toaletter och rent 
vatten, men vi slarvar och behandlar 
våra avlopp som sopnedkast.
Det måste vi sluta med!

Vad KAN spolas ner i toaletten?
Kiss, bajs och toalettpapper är det enda 
som ska spolas ner i toaletten.

Vad KAN INTE spolas ner?
Svaret är enkelt: Allt annat!

VAD SPELAR DET FÖR ROLL
om jag spolar ner en tops?
Din tops bidrar till ett gigantiskt skräp-
berg. Vi spolar vi ner 10 000 ton skräp 
varje år trots att 9 av 10 svenskar tycker 
att skräp i toaletten är oacceptabelt, 

Den 19 november var det
FN:s internationella världs-
toalettdag, då sanitets-
problem runt om i världen 
uppmärksammades.

Världstoalettdagen	instiftades	av
World	Toilet	Organization	2001	och	är	
sedan	2014	en	officiell	FN-dag.

enligt en undersökning som Svenskt 
Vatten låtit göra.
Den största anledningen till att det 
slängs skräp i toaletten är för att man 
inte orkar göra rätt. Lösningen är enkel:
Ha alltid en papperskorg på toaletten!
Innan skräpet ens når avloppsrenings-
verket  kan det orsaka stopp i lednings-
nät och pumpar. Skräpet kan även för-
störa eller stoppa reningen av avlopps-
vattnet och därmed bidra med betydligt 
mer föroreningar. Allt detta skulle kunna 
undvikas om alla slängde sin tops i en 
papperskorg istället för i toaletten.

Sluta fulspola.
Använd pappers-
korgen istället!

Rutsborgskola

Borgeby



UTSTÄLLNINGAR

Bjärreds bibliotek
14 nov—8 dec
Glimtar ur Bjärreds historia
Hembygdsföreningen

Bjärreds bibliotek
12 dec—12 jan
Inga-Lilla Angbäck—måleri

Bjärreds bibliotek
1 dec—11 jan
Julutställning
av Bjärredselever i årskurs fyra

Lomma bibliotek
25 nov—7 dec
Vinstutställn. Lomma konstför.

Lomma bibliotek
11 december—19 januari
Bilder tagna av Eva Wrede ur boken 
”Lomma Strandvägen”

BARN & FAMILJ

Bjärreds bibliotek
Ti 28 nov kl. 15.00
Sagoskoj på Bjärreds bibliotek
Sagostund från 3 år.
Ingen anmälan behövs.

Bjärreds bibliotek
Lö 16 dec kl. 11.15.
Bio på bibblan
Medlemskap krävs, men är gratis.
Information om vilka filmer som visas 
hittar du på biblioteket.

Lomma bibliotek
Lö 2 dec kl. 11.00—15.00
Julkul på bibblan för hela familjen.
Vi gör julgrans pyssel och klär granen. 
Se om du kan gissa på våra kluriga 
julklappsrim. Det blir tävlingar och akti-
viteter för hela familjen.
Kl. 11.15 Julsagostund
Kl. 12.15 Tips på julböcker för barn
Kl. 13.15 Julfilm (begränsat antal platser, 
anmäl dig på biblioteket)

Lomma bibliotek
Lö 2 dec kl. 13.15
To 28 dec kl. 13.00
Bio på bibblan
Medlemskap krävs, men är gratis.
Information om vilka filmer som visas 
hittar du på biblioteket.

Lomma Folkets Hus
Sö 3 dec kl. 15.00
Krokodilkonsert: Allt i loopar
För barn från 4—9 år.
Vad kan man göra med en loop-pedal,
en mikrofon och barnens egna röster?
Välkommen till en improvisations-
föreställning med sångaren och multi-
instrumentalisten Dan Svensson.

Lomma bibliotek
Fr 8 dec kl. 9.30.
Sagoskoj på Lomma bibliotek
Sagostund från 3 år.
Ingen anmälan behövs.

Hörsalen, Biblioteket Bjärred
Lö 9 dec kl. 15.00
Krokodilkonsert:
Julkalas med världens sväng
För barn från 4—10 år
Nu blir det julkalas för stora och små! 
Julsaga och pyssel - det kommer ni få.
Svängig julmusik från världens alla vrår, 
dans och lekar blir tradition från år till år!
Med klarinett, fiol, gitarr och sång,
ser vi till att julkänslan kalasas igång!

MUSIK

Flädie kyrka
Sö 10 dec kl. 16.00 & 17.30
Luciagudstjänst
Katarina Sånggrupp, barnkörerna och 
instru mentalister.
Gratisbiljett kan hämtas på ICA
(ord. öppettider) fr o m 27/11.
Arr: Bjärreds församling

Flädie kyrka
Sö 17 dec kl. 16.00
Julkonsert Bergakören
och instrumentalister
Julkonsert med Bergakören och instru-
mentalister
Biljetter á 60 kr finns att köpa på för-
samlingsexpeditionen månd, ons—fred 
kl. 9—12, tisd 10—12 samt 6/12 mellan 
18—20. För barn t o m 12 år är det
gratis men barnbiljett behövs och häm-
tas på församlings expeditionen.
Arr: Bjärreds församling

Flädie kyrka
Sö 17 dec kl. 18.00
Julkonsert Berga gospel
och instrumentalister
Biljetter, se ovan.

Bergakyrkan
To 28 dec kl. 18.00
Jazzkonsert
Mattias Nilsson, piano och
Ray Aichinger, saxofon. Fri entré
Arr: Bjärreds församling

Dansrotundan, Lomma
Sö 6 jan kl. 16.00
Nyårskonsert med
Lomma Musiksällskap
Sångsolist Eva Rydén, konferencier
Jens Olsson, dirigent Egon Nilsson.
Biljetter på Biblioteken i Lomma och 
Bjärred samt i entrén konsertdagen 
Biljettpris 100:-
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BIBLIOGRAFEN

Lomma bibliotek
Lö 27 jan kl. 19.00
Live på bio: Tosca
Livesändning från Metropolitan i New 
York med Kristine Opolais i titelrollen.
Arr: Lomma Folkets Hus

Lomma bibliotek
Lö 10 feb kl. 18.00
Live på bio: Kärleksdrycken
Livesändning av Donizettis komedipärla 
från Metropolitan i New York.
Arr: Lomma Folkets Hus

ÖVRIGT

Lomma bibliotek
Ti 28 nov kl. 15.00
Bok & kaffe
Vi fikar och pratar om böcker
som vi har läst eller vill läsa.
Anmälan till biblioteket.

Lomma bibliotek
On 29 nov kl. 18.00
Kalla nosar hittar varma kroppar
Friska, vakna hundar har kalla nosar. 
Men varför är nosen kall?
Professor Ronald Kröger vid Funktionell 
Zoologi, Lunds universitet kommer med 
sin egen hund och en värmekamera.
Fri entré, biljetter hämtas på
biblioteken.

Mötesplats Havsblick
Fre 1 dec kl. 11.00
Julgranständning och glögg

Tor 21 dec kl. 14.00-16.00
Danscafé med Carnettis

Bjärehovshallen
Lö 2 dec kl. 9.00—13.00
Öppen idrottshall
Alla är välkomna oavsett ålder.
Ni bestämmer själva vad ni vill göra. 
Bollar, klubbor och annan utrustning 
finns att låna.
Ingen föranmälan.
Arr. Kultur & fritid

Borgeby slott
Lö 2 dec kl. 10.00—17.00
Julmarknad
Försäljning, Skånes karoliner, ponny-
ridning, dans kring granen, julpyssel, 
träffa tomten, julcafé mm.

Flädie Mat och Vingård
Lö 2 dec kl. 17.30
Lö 9 dec kl. 17:30
Vinprovning
Följ med på en tur genom Flädie Mat 
& Vingårds terroir och fördjupa er i 
den filosofi som ligger till grund för vår 
vinodling. Vi provar fyra olika viner från 
vår egen vingård. Pris: 295 kr/person.
Start kl. 17.30, samling i hotellets recep-
tion 15 minuter innan start.
Boka på tel 046-320 338 eller
info@fladiematvingard.se.

Mötesplats Bjärred
Tis 5 dec kl. 11.00- ca 11.30
Den svenska visskatten
Erland & Ulrika

Bjärreds bibliotek
Ti 5 dec kl. 18.00
Litteraturcirkel
Mina drömmars stad
av Per Anders Fogelström.
Begränsat antal platser, anmälan till 
biblioteken.

Lomma bibliotek
On 6 dec kl. 18.00
Högläsning
Skådespelaren Therese Dahlberg 
läser ur sitt diktverk Klippa och Stenhäll.
Fri entré, biljetter hämtas på biblio-
teken.

Centrumtorget Lomma
10 dec kl. 11.00-16.30
Julbasar o korvförsäljning
Julmarknad i Lomma med Lions
berömda korvförsäljning som även i år 
ackompanjeras av vår julbasar.
Arr: Lions Club Lomma

Sö 10 dec
Julrundan i Lomma

Flädie Mat och Vingård
Fr 15 dec kl. 17.30
Quiz
Frågor om allt mellan himmel och jord 
på olika teman i varierande svårighets-
grad. Anmäl ett lag om 2—12 personer.
Quizen startar kl. 18.30.
Pris: 245kr/pers för quiz och buffé.
Bokning sker på telefon 046-320 338 
eller info@fladiematvingard.se.

Lomma
Julgransinsamling
Sö 14 jan kl. 10.00—16.00
Lions Julgransinsamling
För 40 kr tar vi hand om din gran och 
återvinner den till energi.
I år går pengarna i första hand till ”dom 
glömda barnen i Syrien” via UNHCR.
Lägg pengarna i din brevlåda eller möt 
upp då vi kommer på din gata.
Vi tar samtidigt gärna emot dina avlagda 
glasögon, som kommer till stor nytta i 
3:e världen. Tack för ditt bidrag!
Arr: Lions Club Lomma

Strandkyrkan, Lomma
On 17 jan kl. 19.00
Bildvisning: Naturen
Kvällens visning med temat ”Naturen” 
inleds av Karl-Evert Lundgren, var-
efter alla medlemmar inbjuds att visa 
egna bilder (max 30). Har ni bilder på 
USB-minne eller som diabilder så finns 
det utrustning på plats.
Efter bildvisningen bjuder vi på fika.
Ansvarig: Henrik, 0708-98 91 79.
Arr. Naturskyddsföreningen
i Lomma-Bjärred

Fyledalen
Sö 11 feb kl. 9.00
Äntligen är det örndags!
Efter en uppvärmande promenad blir 
det fika samtidigt som glador, vråkar
och örnar har flyguppvisning.
Tag med kikare och matsäck.
Samling vid Bjärreds centrum vid
Folkungagatan kl. 9.00 och
Lomma busstation kl. 9.15.
Ansvarig: Thomas 0727-201616
Arr. Naturskyddsföreningen
i Lomma-Bjärred
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MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR!

Detta är ett urval av för oss kända arrangemang!
Mer information och komplett lista på anmälda arrangemang finns på 
lomma.se.
Evenemangsinformation kan skickas till annica.widmark@lomma.se
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Man räknar med att 30 % av det närings-
intag som skoleleverna behöver under en 
dag ska finnas i skollunchen och närmare 
70 % som förskolebarnen behöver ska 
finnas i det som serveras under hela 
dagen. Kraven på måltiderna är därför 
mycket höga. Dessutom är det välkänt att 
goda matvanor grundläggs tidigt.

Idag finns 30 kök runt om i kommunen. 
I 17 av dessa lagas måltiderna från 
grunden medan 13 är det man kallar för 
mottagningskök. Recepten och kvalite-
ten på maten är självklart den samma, 
understryker Veronika.
– Det finns en del fördelar med tillagnings-
kök. En är självklart att det doftar extra 
mycket där man tillagar mycket mat. Vi 
äter ju med alla sinnena! En annan är att 
vi kan komplettera i efterhand ifall någon 
rätt börjar ta slut. Detta ger oss en möj-

När det är dags att provlaga nya recept
hjälper Veronika till
Veronika, som heter Ottosson i efternamn, är kock och har arbetat på skolor och förskolor i 
Lomma kommun i 11 år, och det gör hon fortfarande lite då och då. Men dessutom har hon ett 
annorlunda specialuppdrag med att testa nya rätter som både stora och små barn kan tycka 
om. Tillsammans med kostcheferna arbetar Veronika med utvecklingsarbetet.

lighet att hålla matsvinnet på en låg nivå. 

Även om Veronika Ottosson har hela 
kommunen som arbetsplats, så är Ruts-
borgskolan i Bjärred hemmaplan. En sko-
la som var tidigt ute med att just redovisa 
hur mycket mat som gick till spillo.

Inför varje termin tas en meny fram med 
recept som till stor del anpassas efter 
säsongens utbud, men även uppmärk-
sammar händelser som den årliga Nobel-
middagen.
– Här får jag bidra med mina idéer till-
sammans med kollegorna i köken. Jag har 
en egen hörna här på Rutsborg där jag 
kan experimentera och prova olika lös-
ningar, berättar Veronika. Självklart är det 
roligt att läsa mattidningar och kokböck-
er, men de flesta idéerna kommer från 
egna erfarenheter och en lust att prova 
nya kombinationer. På en inspirationsdag 
fick jag idén till en sås som jag kände 
skulle fungera i en fiskrätt, med citron 
och morötter som viktiga beståndsdelar.

Ju längre samtalet pågår desto tydligare 
blir det att Veronika Ottosson jobbar 
med en bred palett av uppdrag.
– En rolig sak som jag arrangerade tidigare 
i år var barnens Kock-kollo. Under fyra 
timmar, fyra dagar i rad, fick tolv ungdo-
mar chansen att laga mat i ett professio-
nellt kök. De lagade både mat till sig själva 
varje dag, men förberedde också under 
veckan de olika delarna till en buffé som 
de serverade sina föräldrar sista dagen. 
Ungdomarna var både intresserade 
och duktiga och vi försökte hålla på den 
disciplin som finns i ett riktigt kök. En an-
nan stor och rolig utmaning har varit att 
utveckla vegetariska rätter.

Mest populärt på skolmenyn är spaget-
ti och köttfärssås, pasta med ost- och 
skinksås, tacos, ströbakad fisk, hambur-
gare och broccolisoppa.
– På gång är den årliga enkät där vi frågar 
elever i årskurserna 2, 5 och 8 och pe-
dagogerna vad de tycker om maten och 
den miljö som vi skapat i restaurangerna. 

När du blir trött på julmaten:
Veronika Ottosson tipsar om ett smakrikt och värmande alternativ.

Gyllene asiatisk morotssoppa med ingefära & lime
För ca 5 personer
2 msk matfett
5 st morötter
1 gul lök
1 vitlöksklyfta
1 msk finriven färsk  
 ingefära
8 dl vatten, 2 höns-
buljongtärningar
2 dl kokosgrädde
2 dl grädde
Skalet och saften
 från 1 lime
½ chilifrukt
Salt & peppar

Gör så här:
1. Skala och riv morötterna och
 fräs dem i matfettet i en kastrull
2. Hacka lök och vitlök och blanda ner i grytan
 tillsammans med ingefära
3. Fräs ytterligare så att löken blir blank och
 genomskinlig men inte får färg
4. Häll i vatten, kokosgrädde och grädden
5. Lägg i buljongtärningarna, skalet och
 saften från limen
6. Låt småkoka
7. Kärna ur chilifrukten, finhacka den
 och lägg ner i soppan
8. Krydda med salt och vitpeppar


