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Bjärreds Centrum: Vinnande förslag utsett! Sid 2
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Första spadtaget på Lerviks förskola:

Det ska bli spännande att se 
våra tankar bli verklighet

Efter första spadtaget är nu arbetet i 
gång och senast till sommaren 2018
ska förskolan vara klar. Förskolan kom-
mer att innehålla åtta avdelningar och 
ett stort kök som också kommer att 
tillaga mat till alla äldreboende i hela 
kommunen.

Första spadtaget togs av tekniska 
nämndens ordförande Alf Michelsen, 
Marie-Christine Cronholm, tf förvalt-
ningschef för UKF-förvaltningen, samt 
barn- och utbildningsnämndens ordfö-
rande Robert Wenglén.
– Lomma kommun har vuxit kraftigt och 
vi har fått arbeta med olika tillfälliga 
lösningar för att uppfylla vårt uppdrag 
att ordna fram förskoleplats till alla nya 
barn, säger Robert Wenglén. När Lervik 
blir klart får vi en mycket välkommen 
permanent lösning. De prognoser som 
finns visar på att vi fortsätter att växa med 
fler bostäder i Lomma Hamn, i  Lomma 
centrum och i Bjärred. Därmed får vi fler 
barn, och det behövs fler förskoleplaster.
– Genom att nu bygga en förhållande-
vis stor förskola räknar vi med en hel 
del samordningsfördelar. Förskolan blir 
flexibel. Det blir till exempel lättare med 
sammanslagningar tidig morgon eller 
sen eftermiddag med bibehållen hög 
kvalitet på verksamheten.

Det konstaterar Maria Wimmerstedt, i dag chef för Strandpaviljongens förskola i Lomma
och en av de som varit med i den projektgrupp som arbetat fram utformningen av den nya 
förskolan tillsammans med arkitekterna.

Maria Wimmerstedt konstaterar att 
eftersom det handlar om en helt ny 
markyta så har projektgruppen fritt 
kunnat spåna idéer som sedan lämnats 
till arkitekterna.
– Vi var överens om att gården skulle ha 
många olika miljöer. Närmast förskolan 
ville vi ha lekredskap som de allra mins-
ta gillar. Ju längre bort från huset desto 
mer skulle miljön bli naturliknande – 
skapad med olika rum, med stockar och 
växter – upplagt för äventyr! Redan nu 

2016 bjöd Lomma kommun in till en 
markanvisningstävling för omdaning av 
Bjärreds centrum.

Sju stycken anbud kom in. Det vinnande 
förslaget blev Mjöbäcks Entreprenad AB 
i samarbete med Järngrinden AB.

kan man se hur de schaktade jordmas-
sorna används för att skapa höjdskillna-
der med kullar som en del i en lekfull 
och utmanande lärandemiljö, berättar 
Maria Wimmerstedt.
– Vi har kommit med idéer, men till 
sist är det arkitekterna som gestaltat 
det hela. Det har varit väldigt roligt och 
spännande. Jag tror att våra erfarenhet-
er som pedagoger varit värdefulla för 
projektet. Det ska bli spännande att se 
våra tankar bli verklighet.

Vinnare utsedd i markanvisningstävlingen för Bjärreds centrum
Omvandlingen av Bjärreds centrum närmar sig när Mjöbäcks Entreprenad tillsammans med 
Järngrinden AB nu står som vinnare i markanvisningstävlingen för Bjärreds centrum.

− Vi valde det bästa alternativet med ut-
gångspunkt i pris för marken och kortast 
tid från det att planen har vunnit laga 
kraft, till färdigställandet av centrum, 
berättar Anders Berngarn, kommunsty-
relsens ordförande, och fortsätter: 
− Nästa steg blir att färdigställa planen 

för samråd och arbeta arkitektoniskt 
med förslaget. Även torgets gestaltning 
ska göras klar.

Planeringen av projektet beräknas vara 
klar hösten 2018. Därefter kan omvand-
lingen påbörjas.

I bakgrunden kan man se hur schaktmassorna används 
som kullar i utemiljön, visar Maria Wimmerstedt.
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Vad händer under jubiléet?
Programmet för Kulturskolans 40-års-
jubileum är när Lomma Aktuellt går till 
tryck långt ifrån färdigt.
Klart är att allmänheten kommer att få 
se olika delar av Kulturskolans stora va-
riation, konserter i olika konstellationer, 
teater och dans. En del av framträdan-
dena kommer att vara i Lommafestens 
stora tält nere vid stranden i Lomma 
Hamn. Jubileumsveckan sammanfaller 
nämligen med årets fest.
– Festligheterna avslutas för allmänheten 
med en jubileumskonsert den 27 maj. 
Dessutom kommer Kulturskolans föräldra-
förening att bjuda alla elever på en fest 
med bland annat musikfenomenen Stefan 
& Kim på scenen, berättar Johan André. 

I dag har Kulturskolan verksamhet på 
Bjärehovskolan i Bjärred och på Piläng-
skolan i Lomma. Men från höstterminen 
börjar rivningen av Pilängskolan och 
då får Kulturskolan tillfälliga lokaler på 
Vinstorpskolan i Lomma.

Fanfar för en färgstark 40-åring!

Det handlar om Lomma kommuns sprakande och livfulla
kulturskola som varje termin lockar runt 900 elever.
Elevernas intressen är allt från sång, dans och teater till
musikal, konst eller att spela något instrument.

Även om det funnits en form av musik-
skola i Lomma sedan 1952 så räknar 
man ändå 1977 som året när skolan 
startade. Anledningen är främst att
kommunen då satsade på att anställa
en musikalisk ledare.
Nu har det gått 40 år och i slutet av maj 
kommer Kulturskolans jubileum att firas 
på olika sätt och på många olika platser 
runt om i kommunen. Ett och annat 
spontant framträdande kan inte heller 
uteslutas, enligt Kulturskolans chef 
Johan André. 

Den första anställda ledaren var Birger 
Liffner, som hade ett förflutet som flyg-
ledare på Bulltoftafältet, men som också 
hade ett brinnande intresse för musik. 
Han spelade bland annat med i Malmö 
Storband. Så småningom blev Liffner 
musiklärare i Lomma och startade arbe-
tet med att bygga upp det som skulle bli 
den kommunala musikskolan.
I dag heter musikskolan Kulturskolan, 
och ledaren heter Johan André.

Lite unikt lär det vara att Johan, som är 
uppvuxen i Bjärred, själv började på Kul-
turskolan som 10-åring. Året var 1988. 
År 1999 anställdes han som musiklärare, 
och 2010 tog han över ansvaret för hela 
verksamheten.
– Totalt har skolan cirka 900 platser.
Eftersom det finns elever som deltar i 
flera utbildningar räknar vi med att vi 
har cirka 750 ungdomar i vår verksam-
het. De yngsta är 6 och de äldsta 19 år 
och de flesta som kommer till skolan är 
nybörjare. Vi skulle kunna bli ännu stör-
re. Just nu står det cirka 300 ungdomar i 
kö, konstaterar Johan André.
– För många handlar det om en dröm 
som man vill förverkliga. Man kanske 
kan lockas att tro att drivkraften skulle 
vara att bli kändis och slå igenom, men 
så upplever jag det inte. Visst finns även 
dessa drömmar hos en del, men för de 
allra flesta handlar det om att utvecklas. 
Att få möjlighet att till exempel uppträda 
inför en publik är ju en form av bekräf-
telse som kan stärka självkänslan.

Håll utkik på lomma.se! – Programmet för Kulturskolans jubileum kommer att publiceras där så fort det är klart!

Johan André 
blåste fanfar 
för Kultur-
skolan på sitt 
eget huvud-
instrument, 
saxofonen. Första upplagan av musikskolans ”Storband” från 1978 -1979.



Driftchef Anders Sjöstrand diskuterar dagens arbete med driftteknikerna Jonas 
Olsson, Jimmy Nilsson, och Elin Oredsson. Miljösamordnaren Conny Bäck och 
driftteknikerna Åke Miller och René Andersson saknas på bilden.
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Rakt norr om Löddesnäsområdet i Bjärred 
hittar vi kommunens avloppsreningsverk. 
Det byggdes redan på 1960-talet, från 
början för att rena avloppsvatten från 
Bjärred/Borgeby och Löddeköpinge. 
Sedan länge sköter Löddeköpinge själv sin 
avloppsrening, och istället är Fjelie, Flädie 
och Önnerup inkopplade. Rören mellan 
Borgeby och Löddeköpinge finns dock 
kvar som reserv, ifall någon av anläggning-
arna får problem.
Avloppsvatten från den södra delen av 
kommunen tas omhand av Sjölunda-
verket i Malmö.

Vi har ett skitroligt arbete!
Det finns mycket i vår vardag som vi bara tar för givet. Det ska finnas el i vägguttaget, sopor-
na ska hämtas, vatten ska rinna ur kranen och avloppet ska fungera. Men bakom allt finns 
människor som ser till att det ska fungera och som dessutom är beredda att rycka ut om det 
blir problem, dygnet runt och året runt. Det gäller till exempel vårt avloppsvatten.

Anläggningen ligger oerhört naturskönt 
intill Lödde å, mitt ute på landet. Det 
enda man hör är vinden och ett svagt 
porlande från de stora reningsbassäng-
erna, blandat med vårfåglarnas kvitter. 
Det är möjligen en svag lukt av avlopp 
som avslöjar var vi är.

Sex personer jobbar på anläggningen, 
där man också ser till att alla pumpar 
ute på ledningsnätet fungerar.
Totalt handlar det om cirka 10 200 per-
soner som betjänas.
Att i detalj beskriva hur reningsproces-

sen går till är kanske mindre intressant 
för någon utanför avloppsbranschen – 
enkelt kan man sammanfatta det som 
en blandning av mekanisk, biologisk och 
kemisk behandling av vattnet. 

Reningsverket tar i genomsnitt emot 2.177 kubikmeter av-
loppsvatten per dygn. En siffra som minskar i samma takt 
som det installeras snålspolande toaletter. 
Redan nu planerar man för en anpassning av anläggningen 
inför en ökad befolkning framöver.

Denna lilla Pippi finns numera i kuriosa-
samlingen på reningsverket. Trots en 
lång färd i avloppsnätet klarade hon 
sig väl, världens starkaste tjej. 
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Varje dag tas prover på det vatten som lämnar anläggningen 
och släpps ut cirka två kilometer från Lödde ås utlopp.
– Vattnet som lämnar anläggningen håller en högre kvalitet 
och innehåller mindre närsalter än vattnet i Lödde å, sam-
manfattar Anders Sjöstrand som jobbar som driftledare. Hela 
processen styrs och övervakas av ett modernt datorsystem 
som också slår larm till jourpersonal om något skulle gå fel, 
oavsett när på dygnet och året runt. 
– Det finns ett 40-tal pumpstationer runt om i kommundelen 
och det händer ibland att någon stannar, ofta för att den blivit 
igensatt. Toaletten är ingen papperskorg! Man kan samman-
fatta det som får slängas i toaletten så här: det ska ha passerat 
kroppen! Undantaget är då själva toalettpappret.

Listan på saker som orsakar stopp kan göras lång.
Intimartiklar har självklart inte i toaletten att göra, och inte hel-
ler plåster. Men det stora problemet har blivit våtservetter.
– Även om det känns mjukt som toalettpapper, så löses de inte 
upp utan förblir långa remsor när de hamnar i vatten. Remsor-
na klumpar ihop sig och fastnar lite överallt, bland annat i våra 
pumpar. Och med allt ”normalt” som passerar i avloppsröret så 
är det ingen vacker uppgift att rensa ut stoppen. Det luktar inte 
hallon precis, konstaterar Jonas Olsson som är drifttekniker. Vi 
hittar även en del rakblad och engångshyvlar. Att både barn och 
vuxna tappar saker i toaletten får man väl acceptera. Men man 
bör ju inte ha som rutin att använda toaletten som papperkorg. 
En annat bra rutin för att rören ska hålla sig öppna är att inte 
hälla ut stekfett i vasken och absolut inte olja från friteringen, 
tipsar Jonas Olsson. Låt stekfettet ligga kvar på järnet till dagen 
efter. Sedan kan man lätt skrapa bort det och slänga i hushålls-
soporna. Fett sätter sig som avlagringar på insidan av rören och 
i pumparna och blir enligt Anders Sjöstrand hårt som betong.

Fotnot: Till sist är det väl på sin plats att påpeka att rubriken 
på denna artikel sattes av den personal som var i tjänst när vi 
besökte Borgeby avloppsreningsverk.

Så här trassliga blir våtservetter när de passerat avloppssys-
temet och hamnat i anläggningens mekaniska rening.

Sön 23 april
kl. 9.00-13.00

Öppen
idrottshall
För vuxna och barn
i alla åldrar.

Ni bestämmer själva vad 
ni gör när ni är i hallen.
Ingen anmälan, gratis.

Arr: Kultur och fritid

Slättängshallen
Lomma

Ti 6 jun 2017 kl 11.00–13.00

Nationaldagsfirande
           Högtidstal, utdelning av flaggor

                     Musikframträdanden med
                        Kulturskolan, Gyllins Drängar
                        & Companiet Show Sportklubb.
                        Musikkår och fanborg tågar
                           från Jonasgården kl. 10.45.

Kaffe och kaka serveras av Bjärred
Borgeby Önnerup Röda Korskrets

Bergaparken, Bjärred
Arr: Kultur- och fritidsnämnden

Dags att söka till

KOMMUNAL
VUXENUTBILDNING

inför hösten 2017
Sista ansökningsdag är den 15 maj

(Ansökningstiden kan variera
mellan utbildningsanordnare.)

Läs mer på www.lomma.se/vuxenutbildning
eller kontakta studievägledare Elin Björkman

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

på Lärcentrum, Vinstorpsvägen 6, LommaUnder byggarbetena är vår entré endast från Bredgatan.
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Redan på söndagskvällen påbörjas 
arbetet genom att banan stängs och 
all tågtrafik stoppas. Måndagen går till 
förberedelse inför tisdagens lansering 
av bron. Det handlar bland annat om 
alla ledningar som ska kopplas loss och 
flyttas undan men också om en del 
schaktnings- och markarbeten.

Förberedelsearbetet ska vara klart till 
tisdagen klockan 12.00 då betong-
kolossen ska knuffas på plats.

Just de sandiga områdena längs Lödde 
ås mynning anses ha rätt förutsättningar 
för att grodan ska kunna trivas. Det är 
Länsstyrelsen som håller i projektet som 
kommer att påbörjas nu under våren.

Det handlar dels om att restaurera en 
märgelgrav, (markeringen längst upp på 
kartan), och dels om att anlägga flera 
mindre vattenspeglar för att grodarten 
ska ha tillräckligt med reproduktions-
områden. Den sammanlagda ytan blir 
på ungefär 3000 kvadratmeter. Förutom 
lökgrodan räknar man med att även 
större vattensalamander och pudrad 
kärrtrollslända ska trivas i området. 

Medeldjupet i vattensamlingarna blir 
cirka sju decimeter. De grodor som 
är tänkta att flytta in hämtas som 
äggsträngar från den population som 
finns i Vikhögsområdet.

Sällsynt gynnare flyttar in vid Lödde å

Detta ska enligt planen ta sju timmar.
Under lanseringen är alla välkomna att 
följa arbetet på plats.

Programmet för dagen är vid Lomma
Aktuellts pressläggning inte klart, men
att det blir en del aktiviteter på Vinstorps-
vägen, på den västra sidan av spåren, är 
klart. Här kommer finnas personal från 
både Lomma kommun och Trafikverket. 
Även byggarna kommer vara på plats,
berätta om arbetet och svara på frågor.

Dessutom kommer det bjudas på något 
att äta och dricka.

När konstruktionen är på plats återstår 
ett par dagars gjutnings- och mark-
arbete. Dessutom ska ledningar kopplas 
samman igen och testas. Byggprojektet 
har fått tillstånd att hålla banan stäng till 
söndagen den 23 april kl 24.00, men då 
ska tågtrafiken kunna rulla igen. Det är 
en tidsgräns som inte går att rucka på.
Därför pågår arbetet dygnet runt.   

Nu ska bron på plats!
Tisdagen efter påsk, den 18 april, är det dags att ta nästa steg i att skapa en planskild kors-
ning mellan järnvägen och Vinstorpsvägen i Lomma. Då har arbetet med den nya bron/tun-
neln kommit så långt att konstruktionen kan knuffas på plats med hjälp av stora domkrafter.

Den finns faktiskt enbart på ett fåtal ställen i Skåne, bland 
annat i en mindre population på den norra sidan av Lödde 
å, ute vid Sjöbo och Tomelilla samt utanför Ystad. I övrigt får 
man bege sig söder om Östersjön, bland annat till Polen, för 
att hitta släktingar. Det vi pratar om är lökgrodan.

Reta mig inte!
Nere på kontinenten kallas lökgrodan 
för vitlöksgroda, eftersom den kan avge 
en kraftig lökdoft om den blir stressad 
och känner sig hotad.
Foto: Ekoll (Per Nyström)

VILL DU VETA MER?
Projektet SemiAquaticLife anordnar en grodexkursion till området kring Vikhög 
för att lyssna på bland annat lökgroda. Onsdagen den 3 maj kl 20.00. Samling vid 
parkeringen på Ådalsvägen 2-4 i Löddeköpinge för gemensam färd till Vikhög.



En tillbakablick på året 2016
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Lomma kommun är sedan många år 
tillbaka en av de mest snabbväxande 
kommunerna i landet.
Vid årsskiftet 2016/2017 uppgick an-
talet invånare till 23 887. Folkmängden 
ökade under år 2016 med 563 personer 
–  att jämföras med 378 personer året 
innan. Befolkningsökningen motsvarar 
2,4 %. Motsvarande siffra i Skåne är 1,6 %
och i landet som helhet 1,5 %.
Lomma kommun fortsätter att växa med 
nya skolor som följd. I början av maj 
togs första spadtagen till nya Karstorps-
skolan och Strandskolan i Lomma.
Båda ska stå klara höstterminen 2017.

Även 2016 blev ett år där Lomma
kommun uppmärksammades på 
många olika sätt.
Till exempel kan nämnas att kommunen 
åter hamnade på en tredje plats na-
tionellt och första plats i Skåne när det 
gäller trygghet och säkerhet. Jämförel-
sen gjordes av Sveriges kommuner och 
landsting och Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap.
Lomma kommun kom på andra plats i 
landet när det gäller arbetet med klimat-
anpassning, i en jämförelse gjord av IVL 
Svenska Miljöinstitutet och Svensk För-
säkring. Syftet med jämförelsen var att 
visa hur långt kommunerna kommit i sitt 
arbete och att visa på vilka utmaningar 
och behov man står inför.
Enligt organisationen Avfall Sveriges sta-
tistik placerar sig Lomma kommun som 

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

NÅGRA AV ÅRETS HÄNDELSER 2016
fjärde bästa när gäller avfallshantering.
Lomma kommun utsågs för andra året 
i rad till näst bästa miljökommun av 
tidningen Aktuell Hållbarhet.
Antalet företag fortsatte att öka i Lom-
ma kommun under 2016. Kommunen 
placerar sig som näst bäst i Skåne när det 
gäller antal nystartade företag.
Lomma kommun blev åter om-
diplomerade som en Fairtrade City.
Detta innebär att vi kan leva upp till 
etiska krav, när det gäller utbud och 
konsumtion av varor.
Den 17 och 18 maj 2016 arrangerade 
Lomma kommun trygghetsdagar för 
elever i  årskurs 7, ett årligt återkom-
mande arrangemang i samarbete med 
Polisen och Räddningstjänsten.
Samarbetet mellan kommunen och 
polisen har fortsatt med bland annat 
informationsmöten om grannsamverkan 
och så kallad ”Märk-DNA”.
Kommunen och polisen har sedan flera 
år ett samarbete kring brottsförebyg-
gande åtgärder och avgav 2016 gemen-
samma ”medborgarlöften” om insatser 
för ökad trygghet.

Verksamheten med kommunala trygg-
hetsvärdar, även kallade Vakande ögon 
har utvecklats under året med ytterligare 
en bevakningsbil och dessutom utökad 
verksamhetstid till årets alla dagar.
Under den Lommafesten erbjöds prov-
smakning av skolmat, fågelskådning och 
gratis cykelhjälmar av Lomma kommun.

Tillsammans med Malmö FF startade 
Lomma kommun under året fotbolls-
akademier i Bjärred och Lomma.
Konceptet är framtaget av Malmö FF 
och syftar till att låta högstadieungdo-
mar göra en satsning på fotboll i kombi-
nation med skolarbetet.
I samarbete med SLU Alnarp och Aka-
demiska hus har Lomma kommun star-
tat ett projekt för att utveckla Green 
Innovation Park Alnarp, en mångfa-
cetterad mötesplats mellan akademi, 
näringsliv och kommun.
Under året har det även pågått ett 
omfattande utredningsarbete kring 
utvecklingen av norra delen av Lomma 
centrum, med kopplingar mot han-
delscentrum, stationsområdet och 
Lomma Hamn.
Arbetet med att utveckla Bjärreds
centrum har fortsatt och en mark-
anvisningstävling har genomförts.
Tillsammans med Trafikverket, Regi-
on Skåne/Skånetrafiken och ett antal 
kommuner har ett omfattande arbete 
gjorts för att främja persontågstrafik på 
Lommabanan.
I den fastställda nationella planen för 
transportinfrastruktur finns Lomma-
banan, med station i Lomma tätort, som 
ett projekt med trafikstart 2020 eller 2021.
Detaljplanen för Östervång/Lervik-om-
rådet i Lomma har vunnit laga kraft och 
arbetet med den allmänna platsmarken 
har startat tillsammans med den fortsat-
ta utvecklingen av verksamhetsområdet.
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Lomma kommun har under flera år visat 
goda skolresultat.
Slutbetygen i årskurs 9 låg på ett genom-
snittligt meritvärde på 259,6 för samt-
liga kommunala skolor, vilket är en ök-
ning från 2015, då värdet var 254,1.
Genomsnittligt meritvärde för riket 
totalt var 229,2.
Lomma kommun beskrivs av olika 
organisationer som en av landets
främsta skolkommuner. SKL, Lärar-
förbundet och Handelskammaren är 
några av dem som under året placerat 
kommunen högt, då landets kommu-
ner bedömts.
2016 placerade Lärarnas Riksförbund 

Vårterminen 2016 var 803 elever i
genomsnitt inskrivna i gymnasiesko-
lan och tio elever i gymnasieålder på 
kommunens Aktivitetshus.
Under höstterminen gick 25 % av Lom-
ma kommuns gymnasieelever i en fristå-
ende skola och 75 % i kommunal skola. 
Av andelen elever, exklusive asylsökan-
de, som antogs höstterminen 2016 var 
78 % högskoleförberedande program 
höstterminen, 16 % yrkesprogram och
6 % introduktionsprogram.
Under vårterminen 2016 avbröt 15 
ungdomar från Lomma kommun sin 
gymnasieutbildning. Detta var en

En tillbakablick på året 2016

FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Lomma som Sveriges främsta skolkom-
mun.
Inom både förskola och skola pågår ett 
digitalt utvecklingsarbete. Arbetet har 
bland annat skapat förutsättningar för 
en vidareutveckling av undervisning-
en. Den digitala utvecklingen betyder 
också mycket för Lomma kommuns 
arbete med att rekrytera pedagoger till 
verksamheterna.
En riktad satsning har under året gjorts 
på mindre barngrupper i förskolan, 
genom Läslyftet för årskurserna 1–6 
(läsåret 2015/16) och läxhjälp för års-
kurserna 4–9, samt Lärarlönelyftet som 
innebär att 180 pedagoger får löne-

tillägg under perioden 2016–2018.
Antalet barn i behov av särskilt stöd
har fortsatt att öka.
Under året har samarbetet med so-
cialförvaltningen i projektet Barnens 
Bästa fortsatt och utvecklats.
Under året beviljades tre skolor och tre 
förskolor möjlighet att delta i försöks-
verksamheten Övnings(för)skolor. 
Övnings(för)skolorna fungerar som ett 
nav i skolutveckling genom att sprida 
erfarenheter till förskolor och skolor i 
kommunen.
Riktade satsningar har gjorts på sociala 
medier för att öka attraktiviteten, stärka 
varumärket och underlätta rekryteringen.

GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING

ökning i förhållande till vårterminen 2015, 
då 10 ungdomar avbröt sina studier.
Under 2016 har 82 elever läst svenska 
för invandrare (SFI), vilket är ungefär 
samma antal som 2015.
På gymnasial vuxenutbildningsnivå har 
ungefär 65 heltidsstudenter bedrivit ut-
bildning, vilket är en viss minskning jäm-
fört med 2015. Detta beror framför allt 
på färre antal sökande än föregående år. 
Under 2016 har ytterligare statsbidrag 
tillkommit inom vuxenutbildningen. 
Lomma kommun har fått statsbidrag 
för Yrkesvux och Teoretisk kommunal 
vuxenutbildning under året.

Kostenheten ökade inköpen av eko-
logiska livsmedel under 2016.
Skolorna serverade ett vegetariskt 
alternativ till samtliga elever dagligen.
Detta upplevs som mycket positivt
bland eleverna.
Ett nytt livsmedelsavtal för kommunen
tecknades under året. Dessutom kan 
nämnas att kostenheten under sommar-
månaderna serverade 12 000 måltider 
till externa läger.

KOSTVERKSAMHET

Under året har det tillkommit nya ytor 
för spontanidrott med bland annat ett 
nytt utegym på Borgeby idrottsplats.
En ny fritidsklubb har startat på Ruts-
borgsskolan.
Två mindre idrottshallar kommer att fär-
digställas under 2017 och en parkour-
park planeras att byggas i samarbete 
med Bjärreds gymnastikförening under 
2017.

FRITID

Förberedelser för en sammanslagning 
av bibliotekskatalogerna i Lomma och 
Burlöv har gjorts under året.
En större investering av en ny sorte-
ringsanläggning på Lomma bibliotek
har gjorts sedan den gamla upphört
att fungera.
Programverksamheten har ökat i och 
med att ett speciellt sommarprogram 
tagits fram. Förutom samarrangemang 
med föreningar har även kultur- och 
fritidsnämnden arrangerat dansveckor.

KULTUR
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Socialnämnden har under 2016 fort-
satt att fokusera på förebyggande 
arbete, särskilt bland barn och
ungdomar. Detta genom samarbetet
med barn- och utbildningsnämnden 
och kultur- och fritidsnämnden inom
ramen för Barnens Bästa.
Under året genomfördes utbildningar 
för att stärka kompetensen hos alla 
medarbetare som möter barn och ung-
domar i kommunen. 

En tillbakablick på året 2016

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

Även satsningar för föräldrar och barn 
genomfördes, som exempelvis samtals-
gruppen ”Skilda världar”, vilken är till 
för barn vars föräldrar genomgått en 
skilsmässa.
De senaste åren har antal barn, unga 
och unga vuxna i behov av stöd ökat.
För att stärka kommuninvånarnas möj-
lighet till ett självständigt liv har berörd 
personal genomgått utbildning i ”Ett 
självständigt liv”, som är en behandlings-

modell i studiecirkelform för personer 
med psykisk funktionsnedsättning.
Inom nämndens öppenvård finns i dag 
brukarorganisationerna representerade 
i olika nätverk.
Arbetet med våldsutsatta kvinnor och 
barn fortsatte under 2016.
För att ytterligare kunna möta deras 
specifika behov av skydd skapades för-
utsättningar för ett skyddat boende på 
lämpligt avstånd från Lomma kommun.

Den förste mars tog Attendo Sverige 
AB över driften av all hemtjänst i Lom-
ma kommun medan Frösunda Omsorg 
AB tog över driften av Jonasgården, 
Strandängsgatan, Vega och Orions sär-
skilda boenden efter Förenade Care. 
Övergången av hemtjänsten till Attendo 
var väl planerad och fungerade väl. 
Däremot var övergången från Förenade 
Care till Frösunda kantad av bekymmer. 
Socialnämnden gjorde ett stort antal 
oanmälda tillsyner. Efter de första resul-
taten krävdes en handlingsplan, vilket 
ledde till ytterligare oanmälda tillsyner 
under sommarmånaderna.
För att höja kvaliteten i äldreomsorgen 
delade socialnämnden under året ut 

HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG

stimulansmedel. Attendo anställde en 
äldrepedagog som startade caféverk-
samhet i Lomma och Bjärred. Frösun-
da tillsatte under hösten resurser för 
aktiviteter, social dokumentation samt 
värdegrundsarbete för att ytterligare 
arbeta för en bättre kvalitet.
Under året utökade socialnämnden 
ytterligare sin dagverksamhet för
personer med demensdiagnos.
Det ges nu utrymme att arbeta mer 
individuellt.
En utökning av fixartjänsten innebar
att fler kommuninvånare kunde ta del
av fixarens tjänster.
Under våren 2016 genomfördes social-
styrelsens nationella brukarenkäter, 

om kvaliteten i vården och omsorgen,
en för särskilt boende och en för hem-
tjänst.
Resultaten, som redovisades under 
senhösten 2016, visade, jämfört med 
resultatet 2015, att den upplevda
kvaliteten i särskilt boende sjunkit och 
att upplevd kvalitet inom hemtjänsten 
låg kvar på samma nivå. Utifrån resul-
tatet upprättades handlingsplaner med 
åtgärder för förbättring.
Under sommaren 2016 genomförde 
socialnämnden, med anledning av rap-
porterade avvikelser, oanmälda tillsyner 
i boendeverksamheterna. Dessa på-
visade brister i delar av verksamheterna 
som rättades till.

För att möta kommuninvånarnas behov 
av stöd, service och omsorg med rätt 
kompetens genomförde verksamheten 
under året kompetenssatsningar för 
samtliga medarbetare.
Under hösten påbörjades ett utveck-
lingsarbete för att säkerställa den
sociala dokumentationen.
En väl upprättad genomförandeplan 
ökar möjligheten för brukare att få det 
bästa av insatser.
För personerna som bor i gruppbosta-
den på Sjögräsgatan genomfördes under 
hösten en ganska omfattande renove-
ring där lokalerna fräschades upp.

LSS-VERKSAMHET

Miljöenhetens kontroll- och tillsyns-
plan för 2016 har uppfyllts i sin helhet. 
Utöver den planerade tillsynen inom 
respektive område har verksamheten 
under året dominerats av ett flertal 
utredningar om bland annat luftkvalitet 
och badvattenkvalitet.
Ett utskick till alla förskolor och skolor 
har gjorts med temat ”Giftfri förskola”. 
Antalet klagomål har ökat under året, 
jämfört med förra året, en del med 
anledning av att det pågår många bygg-
projekt.
Livsmedelsverksamheten har, utöver 
den planerade tillsynen, utrett ett antal 
klagomål. Under året har flertalet livs-
medelverksamheter fått återbesök efter 
anmärkningar vid inspektion.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD

Den starka konjunkturen har medfört 
att inströmningen av bygglovsärenden 
under 2016 varit fortsatt stor.
Handläggningstiden var i snitt cirka
37 dagar. Lagstadgad handläggningstid 
är 10 veckor, det vill säga 70 dagar.
Under året har lagändringar tillkommit 
som innebär att det numera finns en 
lagstadgad handläggningstid även för 
anmälningsärenden.
I samarbete med IT-avdelningen 
genomförs en översyn av våra system. 
Dessutom pågår en utredning kring 
fördelar med ett utökat samarbete 
med andra kommuner, ett arbete som 
kommer att fortsätta under 2017.
Under 2016 har verksamheten påbörjat 
en översyn av arkiven med syftet att 
dels genomföra gallring, dels förbereda 
för digitalisering av det som arkiverats – 
ett arbete som fortsätter under 2017.

BYGGLOVSVERKSAMHET
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VART GICK
SKATTEPENGARNA?

Varje 100 kronor i skatt till kommunen
användes under 2016 så här: 39,18 kronor

till för- och grundskole-
verksamhet

15,01 kronor
till teknisk verksamhet

13,60 kronor
till hälsa, vård och omsorg

8,02 kronor
till gymnasieskola och 
vuxenutbildning

7,49 kronor
till kommunövergripande
verksamhet

5,44 kronor
till årets överskott

3,71 kronor
till LSS-verksamhet

3,26 kronor
till individ och familjeomsorg

1,82 kronor
till fritidsverksamhet

1,79 kronor
till kulturverksamhet

0,40 kronor
till plan- och byggverksamhet

0,28 kronor
till miljö- och
hälsoskyddsverksamhet

SÅ HÄR FÅR
KOMMUNEN SINA PENGAR ...

skatter,
generella
statsbidrag
bidrag
taxor, avgifter
övriga intäkter 

En tillbakablick på året 2016

Gång- och cykelpassage under järn-
vägen i Lomma stationsområde har 
färdigställts under året liksom gång- och 
cykelvägen mellan Bjärred och Flädie 
med sin tillhörande planfria korsning.
Arbete med skyddsvall längs strand-
ängarna i södra Lomma påbörjades.
Skador efter stormen Urd har renoverats.
Arbetet med att bygga en speciell gång-
bro invid Oscarsbro har satts i gång. 
Detta för att förbättra säkerheten.

TEKNISK VERKSAMHET
Skattefinansierad

Under midsommarhelgen 2016 drabba-
des Lomma kommun på nytt av kraftig 
nederbörd, vilket ledde till 24 anmäl-
ningar om översvämningar.
En omfattande fältundersökning av 
ledningsnätet utfördes under somma-
ren. Resultaten kommer att ligga till 
grund för ett åtgärdsförslag för mini-
mering av framtida översvämningar.
En upprustning av fyrhuset har genom-
förts med en renovering av fasaden, 
målning, nya skyltar och installation av 
effektbelysning.
Inspektioner av bryggor och kajer, både 
under och ovan vattenytan, har utförts 
under året för att få fram underlag till en 
drift- och underhållsplan. En utredning 
om förlängning av kaj/angöringsbrygga 
i höjd med Tullhustorget har påbörjats. 
Byggnation av båttvätt med lyftanord-
ning startade under året.
Från och med den förste januari 2017 
övertar Sysav avfallshanteringen i 
kommunen, vilket bland annat innebär 
fakturering och kundservice, ansvar för 
information och att ta fram förslag till 
avfallstaxa och renhållningsordning.

TEKNISK VERKSAMHET
Avgiftsfinansierad

Bland de större investerings- och 
underhållsprojekt som färdigställts 
eller påbörjats under året kan nämnas 
nybyggnad av Strandskolan, om- och 
nybyggnad inom N Karstorpskolan, 
nybyggnad av Lerviks förskola, om-
och nybyggnad inom Pilängskolan.

TEKNISK VERKSAMHET
Fastighetsverksamhet

78,6 %

9,8 %
7,6 %

4 %
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Projektet vill skapa nya samarbeten och 
innovationer inom gröna näringar och är 
ett samarbete mellan Lomma kommun, 
SLU och Akademiska hus.
Bland annat arbetar de för att fler före-
tag ska se möjligheterna med att etable-
ra sig i Alnarp.

Niclas Östlund är anställd som projektle-
dare för GIP sedan slutet av december, 
och har tydliga visioner för hur projektet 
ska utvecklas.
– Genom att skapa mötesplatser och 
samtal mellan forskare och studenter, 
näringsliv och myndigheter, kan vi skapa 
nya innovationer som fokuserar på 
gröna näringar. Då menar jag inte bara 
lant- och skogsbruk, utan alla ämnen 
som studeras vid SLU. Det kan vara 
relaterat till exempelvis veterinäryrket, 
landskapsarkitektur eller trädgårds- och 
växtproduktionsvetenskap. Målet med 
projektet är att skapa en miljö och inno-
vationskultur där kunskaper omvandlas 
till produkter och tjänster för en hållbar 
samhällsutveckling. Vi vill attrahera 
företag till parken som är inställda på 
gemensam innovation och utveckling i 
denna fråga.

Aktörerna inom Green Innovation Park 
är en optimal samarbetsgrupp för att 
hitta lösningar på existerande problem 
och för att skapa framtidens innovatio-
ner. Niclas menar att det som behövs för 
framgångsrikt innovationsarbete är olika 
aktörer som bidrar med olika synvinklar.
– Vi har på campus redan idag mycket 

Mötesplats för framtidens
gröna lösningar
Projektet Green Innovation Park påbörjas nu i Alnarp.
Projektet går ut på att utöka samarbetet mellan forskare och 
studenter på SLU och företag inom de gröna näringarna. 

av det som en innovationspark innehåll-
er. Det handlar snarare om att paketera 
och tillgängliggöra de värden som finns. 
Ett exempel är den så kallade Biotronen, 
som innehåller olika klimatkammare för 
växtforskning och som företag redan 
idag hyr in sig på. Det som behövs för 
att komma framåt är innovation och nya 
samarbetsmöjligheter mellan studenter, 
forskare och företag. Detta kan exem-
pelvis handla om ett gränssnitt som gör 
det lättare för företagen att hitta den 
sakkunskap de behöver hos studenter 
och forskare och tvärt om –  en match-
ningsfunktion.

Niclas hyllar den positiva inställning som 
alla tre aktörer bakom projektet har. 
– Lomma kommun, Akademiska hus och 
SLU är alla mycket engagerade i projek-
tet, vilket bådar väldigt gott för att vi ska 
lyckas.

Niclas Östlund är projektledare för 
GIPA, som ska locka gröna innovatörer 
till Alnarp. Foto: Mårten Svensson

Eftersom det fortfarande är flera veckor 
kvar till evenemanget, så är det egent-
ligen bara ramarna för kommunens 
deltagande som är klara. Klart är att 
några aktiviteter som lockade många 

Möt Lomma kommun på Lommafesten den 27 maj
Just nu pågår ett intensiv planerande inför den kommande Lommafesten, den 26, 27 och 28 
maj, som arrangeras av Lomma Event. Även i år deltar Lomma kommun under lördagen.

intresserade och blev väldigt uppskat-
tade förra året, återkommer. Så till ex-
empel information om kommunens rika 
fågelliv och var man kan skåda fåglar 
ute i naturen. Kommunens e-tjänster 

kommer att presenteras. Kulturskolan 
uppträder och de olika förvaltningar 
deltar på olika sätt.
Även i år finns både polis och rädd-
ningstjänst på plats.

Drygt 9 av 10 tycker att det är viktigt
att agera miljövänligt i sin vardag.
Samtidigt ”fultvättar” fler än var femte
sin bil, till exempel på gatan.
– Kunskapen om vilken stor miljönytta 
en modern biltvätt ger måste bli större. 
Jag är övertygad om att när du förstår 
hur mycket miljögifter din biltvätt på 
gatan innehåller och hur det påverkar 
vattnet där ni badar och fiskar så blir det 
självklart att inte ”fultvätta”, säger Anna 
Linusson, VD på Svenskt Vatten.

Det är lätt att tvätta rätt
1. Tvätta aldrig bilen på gatan.
 Välj alltid en biltvätt, helst en miljö-
 märkt. Där renas smutsvattnet
 innan det släpps vidare. Det går lika
 bra med en automatisk biltvätt som 
 en gör-det-själv-hall.
 Använd alltid miljömärkta bilvårds-
 produkter. 

2. Saknas tillgång till tvätthall är det
 minst dåliga att tvätta bilen på en
 gräsyta. Då stannar mycket av föro-
 reningarna i jorden medan vattnet
 filtreras grovt innan det når grund-
 vattnet. Markens organismer är
 tåligare än de som lever i vattnet,
 och markmiljön kan ofta binda eller 
 bryta ned de föroreningar som
 spolats av från bilen.

För att uppmärksamma svenska folket 
om vikten av att tvätta sin bil rätt arrang-
erar Svenskt Vatten för tredje året i rad 
Stora biltvättarhelgen, som i år är den 
22–23 april 2017.
Mer info på www.biltvättarhelgen.se.

Bilägare fortsätter 
”fultvätta” trots större
miljömedvetenhet

Stora Biltvättarhelgen 
den 22 och 23 april:
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Syftet med att starta Seniorpanelen är att få veta mer om vad 
du som senior invånare i kommunen tycker är viktigt, bland 
annat så att socialnämnden kan ta med sig dessa tankar och 
kunskaper vidare i sitt politiska arbete. 
– Vi har sedan en tid planerat att göra detta eftersom vi är väl-
digt nyfikna på våra mer livserfarna invånare, som vi hoppas 
vill dela med sig av hur de ser på sin och kommunens fram-
tid. Vi är väldigt ivriga att få komma igång och glädjande nog 
är det många som har varit intresserade när vi föreslagit en 
sådan här panel, säger Sofia Forsgren Böhmer, social-
nämndens ordförande. 

Första tema blir boende och mötesplatser.
Att delta i Seniorpanelen innebär att du gör det på ideell
basis. Den första träffen kommer att äga rum den 29 maj.
Tanken är att ta avstamp i framtiden för äldre i Lomma kom-
mun. Första temat berör bland annat olika typer av boenden 
och mötesplatser för seniorer samt olika typer av utbyggnad i 
kommunen.
– Vi ser detta som ett första test – dels för att se hur många 
som är intresserade av att delta, dels för att komma fram till 
vilka teman vi kan arbeta med framöver, vilket sker i en dialog 
med deltagarna, säger Amelie Gustafsson, förvaltningschef
på socialförvaltningen.
Om intresset blir så pass stort att man måste begränsa antalet 
deltagare, görs ett urval för att säkerställa en så stor mångfald 
i gruppen som möjligt. Det vill säga en jämn fördelning geo-
grafiskt i kommunen samt även vad gäller kön, ålder och olika 
typer av bakgrund.

Lomma kommun startar
efterlängtad seniorpanel
Är du 65+ och intresserar dig för din och kom-
munens framtid?
Då kan du vara helt rätt för Lomma kommuns 
nya satsning – Seniorpanelen. 

Vill du vara med i Seniorpanelen?
Välkommen att skicka din intresseanmälan till
Amelie Gustafsson: amelie.gustafsson@lomma.se. 

För ett par veckor sedan fick Lomma kom-
muns hemsida ett helt nytt utseende.

Den största skillnaden är att webbplatsen nu anpassar sig 
utifrån om du som besökare använder smartphone, surfplatta 
eller dator. Designen är därför lite mer avskalad än tidigare.
Upplägget är också byggt utifrån vad som efterfrågats mest på 
den kommunala webbplatsen.
Hur upplever du den nya hemsidan? Synpunkter eller frågor 
är välkomna på: info@lomma.se.

Lomma.se i ny kostym

Hej!

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

Behöver du hjälp att komma igång med dina framtids-
planer? Vill du bolla tankar och idéer?
Det kommunala aktivitetsansvaret erbjuder:
• Studie- och yrkesvägledning
• Praktik
• Hjälp med jobbsökning
• Individuella åtgärder, t. ex. studiehjälp eller annat stöd

Välkommen att höra av dig eller boka in ett möte med mig!

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

Vårlunken
i Lomma den 8 maj, kl. 13.00-15.00
i Bjärred den 12 maj, kl. 13.00-15.00

Möt våren på en härlig promenad med tipsrunda.
Du bjuds också på kaffe med dopp. 

Start & mål i LOMMA:
Uteplatsen utanför Restaurang Havsblick i Lomma.

Start & mål i BJÄRRED:
Vid gröningen mellan Jonasgården och Idrottsvägen 

Alla är välkomna och ingen föranmälan krävs.

På plats finns:
Attendo delar ut ”goodiebags” med smått och gott.
Lomma kommuns Rehab Hälsa Vård och Omsorg 
med rollatorservice.
Kommunens kostenhet säljer tunnbrödsklämma
och dryck (pris 25 kr).
Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan.
Kommunens Fixare.

••
•
••

Välkommen att möta våren!
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Har du någon gång funderat över vad du 
kan göra för att hjälpa en medmänniska, 
exempelvis ett barn eller en ungdom 
som behöver stöd av vuxna i sin vardag? 
Din tid och omsorg behövs och du har 
en chans att bidra.

Karin Johansson, enhetschef inom 
individ- och familjeomsorgen på Lomma 
kommuns socialförvaltning, berättar 
mer om behovet i dagsläget.
– Från och till har vi barn och ungdomar 
som behöver en placering i vad som 

Vill du göra en insats
för barn som behöver trygghet? 
Lomma kommun söker just nu olika typer av boenden för barn under 18 år, som behöver
extra trygghet i vardagen. Har du möjlighet att göra en insats?
Här får du veta mer om vilka alternativ som finns och vad de innebär i praktiken.

Vill du hjälpa till? Läs mer nedan och kontakta familjehemsansvarig socionom
Camilla Malmberg på telefonnummer: 040-641 14 91 eller e-post: camilla.malmberg@lomma.se.

Jourhem
Att vara jourhem innebär att du är till-
gänglig för Lomma kommun om ett akut 
behov skulle uppstå.
Som jourhem krävs ingen specifik ut-
bildning, men vi ser helst att ni är ett 
par, där minst en har möjlighet att vara 
hemma på heltid även om ni båda behö-
ver ta en aktiv del i barnets vardag.
Samtidigt får ni ersättning av kommunen 
för denna insats, både för tillgänglighe-
ten när ni inte har ett barn placerat hos 
er, samt för de tillfällen ni tar emot ett 
barn eller en ungdom i ert hem. Ni får 
också regelbunden handledning i hur ni 
kan ge stöd till barnet och barnet får vid 
behov separat samtalsstöd. 
Vi ser gärna att ni är föräldrar, då era 
erfarenheter av föräldraskapet är en 
merit. Ni bör dock inte ha mindre barn i 
hemmet eftersom barnen som placeras 
är i behov av er fulla uppmärksamhet. 
Körkort är ett krav. Barn är placerade i 
jourhem under en begränsad tid. 

kallas för jourhem. Men även andra 
former av stöd tas tacksamt emot, som 
exempelvis familjehem och kontakt-
familjer. Situationen är inte mer akut nu 
än tidigare utan det finns ett kontinu-
erligt behov som vi hela tiden försöker 
tillgodose.
Vad kan ett jourhem eller ett familje-
hem betyda för ett barn?
– Det kan betyda väldigt mycket. För de 
barn som av olika skäl inte kan bo till-
sammans med sina föräldrar är det extra 
viktigt att de får möjlighet att komma till 

en trygg familj där de kan stanna under 
en kortare eller längre tid.
Vilken är den vanligaste frågan ni får 
av de personer som funderar på att 
hjälpa?
– De undrar ofta om de behöver någon 
form av utbildning och vilken typ av stöd 
de kan få av oss. För att svara på det så, 
nej, ingen utbildning krävs och ja, de får 
stöd och handledning av oss i sin roll 
som jourhem/familjehem eller liknande. 
Barnen har också möjlighet att få olika 
typer av stöd, säger Karin Johansson.

Olika sätt att hjälpa:

Familjehem
När ni tar steget att bli familjehem får 
ni regelbunden handledning i hur ni 
stöttar barnet och barnet får i sin tur 
separat samtalsstöd om behov finns. 
Som familjehem finns det inga krav på 
att vara tillgänglig för att akut kunna ta 
emot ett barn, utan uppdraget börjar 
när ett barn placeras hos er. Vi ser gärna 
att ni är föräldrar, då era erfarenheter av 
föräldraskapet är en merit.

Kontaktfamilj
En kontaktfamilj ska fungera som ett 
kompletterande stöd till barnet och den-
nes familj. Barnet bor fortfarande hem-
ma hos sina föräldrar till största del men 
behöver ibland vistas hos sin kontaktfa-
milj, exempelvis en helg i månaden.

Kontaktperson
Vissa personer kan ha behov av en 
kontaktperson som kan lyssna, vara till-
gänglig och vara en förebild, hjälpa den 
enskilde och dennes närmsta i personli-
ga angelägenheter.

Stödfamilj
Stödfamiljen fungerar som en korttids-
vistelse utanför det egna hemmet där 
barn med en funktionsnedsättning kan 
bo, vanligtvis ett veckoslut per månad.

De ovanstående alternativen kan gälla 
placering av barn och ungdomar, med 
eller utan olika funktionshinder, även 
nyanlända barn och unga. Ersättning 
utgår enligt SKL:s rekommendationer 
och ni får ersättning i form av arvode 
för uppdraget samt för omkostnader.

Vänfamilj 
Det finns också andra sätt att hjälpa 
asylsökande och nyanlända barnfamiljer 
att få en bra start i Sverige och det kallas 
vänfamilj. Det kan handla om guid-
ning i samhällsfrågor, ett par timmars 
språkträning, en fika eller andra sociala 
aktiviteter som ger mycket både till dig 
och till dem som du möter. Väntjäns-
ten bygger på frivillighet och det utgår 
ingen ersättning – kommunen kan bara 
förmedla kontakt.



Utställningar

28 mars–12 maj
Arkeologerna
Utgrävningarna vid Fjelie bytomt
Bjärreds bibliotek

31 mars–4 maj
Fotoklubben Objektivet
Lomma bibliotek

31 mars–18 maj
Elisabeth Bergstrand
Lomma bibliotek

14–16 april
Öppet Långfredag, Påskafton och
Påskdagen kl 10–17
Påsk i Stallet Utställning
Kristina Freij-Andersson (foto),
Lollo Lindqvist (akryl) och
Ann-Marie Lindqvist (akvarell).
BjersundsTegelbruksmuseum
Arr: Hembygdsför. i Lomma kommun

13 maj–3 juni
Från rotting till rökruta
Utställning på Kraften, Lomma om Lom-
ma skolors historia fram till 1960-talet.
Öppet lördag & söndag kl. 12.00–17.00
Kraften Lomma,
Arr: Lomma Museiförening

2 april–29 okt
Lantbrukets utveckling
under mer än 200 år.
Från jord till bord. Lantbruksmaskiner.
Årets utställning:
Findus i våra hjärtan.
Äldre reklamfilmer o film från ärtskörden.
Lantbruksmuseet i Alnarp
Öppet onsdagar och söndagar
kl. 13–16, april–oktober.
Elevenborgsvägen, Alnarp. Fri entré.

Ti 25 april kl. 18.30
Litteraturcirkel
Livläkarens besök av Per Olov Enquist 
och Johann Friedrich Struensee.
Biblioteket ordnar böcker till deltagarna.
Begr antal platser, anm till biblioteket
Bjärreds bibliotek

To 27 april kl. 15.00–16.30
Bok & kaffe
Kom med egna lästips eller lyssna på 
andras. Biblioteket bjuder på kaffe/te 
med tilltugg.
Anmälan till biblioteken
Lomma bibliotek

To 27 april kl. 19.00
Antikviteter och konsthantverk
Antikhandlare Charlotte Strömstedt,
berättar om trender och om vård av 
gamla möbler och konsthantverk.
Arr: Kultur- och fritidsnämnden samt 
Lomma konstförening
Fri entré, biljetter på biblioteken.
Lomma bibliotek

Ti 2 maj kl. 16–18
Bjärreds bibliotek
To 18 maj kl. 16–18
Lomma bibliotek
Behöver du juridisk information?
Studenter på Juristprogrammet vid 
Lunds universitet erbjuder kostnadsfri 
juridisk information.
Tidsbokning (30 min/pers)
bjerred.bibliotek@lomma.se,
tel 040–641 17 93 alt. 
lomma.bibliotek@lomma.se,
tel 040–641 13 73

Ti 9 maj kl. 16.00–18.15
Sök dina rötter
Lomma–Burlöv släkt- och folklivsforska-
re hjälper dig att finna din släkt.
Obl. tidsbokning (45 min/pers) till:
bjerred.bibliotek@lomma.se
tel 040–641 1793
Bjärreds bibliotek

Sö 23 apr kl. 15.00
Sö 14 maj kl. 15.00
Vandring för kvinnor
Vi har det trevligt, pratar gärna och ger 
varandra nya kunskaper.
Vandring och fika varar ca 1,5 timme.
Alla kvinnor är välkomna. Vi träffas vid 
entrén till Lomma Bibliotek.
Ingen föranmälan eller avgift.
Lomma bibliotek
Arr: Burlöv Inner Wheel
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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 www.lomma.se.
Evenemangsinformation kan skickas till annica.widmark@lomma.se

4 jun–27 aug
Söndagsöppet kl 13.00-16.00
Sommaröppet på Tegelbruksmuseet.
Bjärredsfoton. Kaffeservering
Bjersunds Tegelbruksmuseum
Arr: Hembygdsför. i Lomma kommun

Barn & Familj

Må 10 apr kl 09.30–11.30
Påsklovskul
Pyssel o fika för dig mellan 6 och 12 år.
Lomma församlingshem

Jack & bönstjälken
Klassisk folksaga i ny modern tappning.
Från 3 år. Biljetter à 75 kr
Säljs på Lomma bibliotek.
Arr: Lomma Folketshusförening
Lomma Folkets Hus

Musik

Må 17 apr kl 11.00
Mässa med musik
Sång av Elin Andersson och Isa Malm
Bergakyrkan, Bjärred
Arr: Bjärreds förs.

On 26 april kl 19.00
Fr 28 april kl 19.00
Oh my gods!
Musikal med Kulturskolan.
Eleverna har skrivit allt från låtar, texter, 
manus till koreografier.
Biljetter 60:-, 20:-/barn (6–18 år)
Gratis under 6 år. Bokas på:
bokning.kulturskolan@gmail.com
Bjärehovskolans hörsal

Sö 14 maj kl 18.00
Gospelkonsert
Berga Gospel med kompgrupp.
Fri entré.
Bergakyrkan, Bjärred
Arr: Bjärreds förs. 

Övrigt

Ti 18 april kl. 18.30
Naturkväll Alkärret
Samling: Habo Camping kl. 18.30.
Ansvarig: Thomas, 0727–20 16 16.
Arr: Naturskyddsför i Lomma-Bjärred
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MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR!

On 19 apr kl 14.00
Påskfest för de äldre
Förtäring i påskens tecken. Musik-
underhållning. Restaurangen mötesplats 
Havsblick, Lomma
Arr. Lomma rödakorskrets

Sö 23 april
Vandring i Skäralid
Samling: Lomma busstation kl. 9.00 och 
Bjärred vid Folkungagatan kl. 9.15
Ansvarig: Ulla-Britt, 040-41 46 96
Arr: Naturskyddsför i Lomma–Bjärred

On 26 apr kl 19.00
Månadsmöte i
Lomma rödakorskrets
Föreläsning om den sköna konsten att 
sova gott med Maria Schäfer.
Rest mötesplats Havsblick, Lomma.
Alla hälsas välkomna!
Arr: Lomma Rödakorskrets Havsblick

Sö 30 apr kl. 19.00
Valborgsfirande Borgeby
Bål, tal, musik, sång, korvgrillning
Arr: Borgebygruppen Borgebyhallen
Vid Tennishallen, Borgeby

Sö 30 apr kl 19.30
Valborgsfirande Lomma
Lomma Scoutkårs fackeltåg avgår
fr Pilängskolan kl. 19.00 och
brasan tänds 19.30. Vårtal.
Musik av Kulturskolans blåsorkester. 
Sång av Lomma Kyrkokör.
Arr: Lomma Scoutkår o Lomma kommun

Sö 30 april kl 19.00
Valborgsfirande Bjärred
18.45 Fackeltåg från Scoutgården
19.20 Valborgsmässoelden tänds
i Bjärreds Saltsjöbad. Vårtal, sång, musik.
Arr: Bjärreds scoutkår i samarbete med 
Lions Bjersund o Kultur- och fritidsnämn.

Lö 6 maj
Fågelskådningens dag
Vi besöker först kommunens fågel-
rikaste naturreservat Löddesnäs.
Saml: Löddesnäs fågeltorns P kl. 8.00
Ansvarig: Lars-Göran, 0721–84 73 26
Arr: Naturskyddsför i Lomma-Bjärred

Lö 6 maj kl. 10.00–13.00
Loppiz på Rotundan
424 kvadratmeter med saker som vill 
byta ägare! Kafé och korvvagn. Lotterier, 
fiskedamm. En dag för hela familjen.
Dansrotundan, Lomma
Arr: Lomma Folkets husförening

Sö 7 maj kl. 10.00–14.00
Hantverksmässa
Allt från borstbindning, arbete med 
cement och silver till stickade vättar och 
godis. Vårt kafé är öppet under dagen.
Korvvagn utanför entrén.
Fiskdamm och lotterier. Fri entré!
Dansrotundan, Lomma
Arr: Lomma folketshusförening

On 10 maj kl. 18.00
Molekylär gastronomi -
eller vad som händer i köket när vi lagar 
mat. Föreläsning med livsmedels-
professorn Per-Olof Hegg. Fri entré.
Biljetter på biblioteken fr.o.m. 26/4
Lomma bibliotek
Arr: Kultur- och fritidsnämnden samt 
Lunds universitet

11 maj–12 maj kl 09.00–18.00
Människor på flykt
Röda Korsets insamling till världens flyk-
tingar. Varenda krona gör nytta!
Bjärreds centrum
Arr: Röda korset

Sö 14 maj kl 13.00–16.00
Växtloppis
Kom och sälj eller köp nytt till trädgård 
och balkong. Kaffeservering.
Säljare välkomna från 12.00
50 kr/plats, medtag bord.
Arr: Hembygdsför i Lomma kommun. 
www.hembygd.se/lomma/
BjersundsTegelbruksmuseum

On 17 maj kl. 18.00
Naturkväll
Vandring Salviken-Vikhög
Samling: Vid Lomma busstation kl. 18.00 
och Bjärred centrum kl. 18.15
Slutstation P-plats infart Vikhög kl. 18.30
Ansvarig: Ingrid, 0736–26 20 06
Arr: Naturskyddsför i Lomma-Bjärred

Lö 20 maj kl. 9.45
Förslåtter Domedejla mosse
Samling: Lomma busstation kl. 9.45 och 
Rutsborgsskolan kl. 10.00
Ansvarig: Lars-Göran, 0721–84 73 26

26-27-28 maj
Lommafesten
Lionskonsert och Kulturstipendiet
Lions Club Lomma utser tillsammans 
med Kulturskolan i Lomma tre st Lions-
stipendiater inom dans, musik, teater 
och konst.
Stora tältet Hamnområdet
27 maj kl 15.00-16.30

Lions Club Lomma anordnar under 
våren ett cykellotteri med vinstdragning 
27 maj.
Lomma centrumtorg

Må 5 juni
Naturnatten/Nöbbelöv
Vi följer med Lunds naturskyddsförening 
på denna nattaktivitet. Det utlovas allt 
från stora planeter till små grodor.
Anmälan: Henrik, 0708–98 91 79,
senast 1 juni.
Arr: Naturskyddsför i Lomma-Bjärred

Ti 6 jun kl 10.00–14.00
Nationaldagsvolley
Familjevolley på Lomma strand, alla är 
välkomna. Vi har engångsgrillar, så ta med 
något gott så firar vi Sveriges national-
dag med sol, sommar och volleyboll. 
Ingen föranmälan. Kostnadsfritt.
För frågor kontakta info@bvbk.net. 
Arr: BVBK

Ti 6 jun kl 12.00–14.00
Bjerredsloppet
Distanser 1,1 km, 5,6 km samt 10 km.
Alla är välkomna att delta eller att heja 
på duktiga löpare. För mer info se Face-
booksidan ”Bjerredsloppet”.
Långa Bryggan, Bjärred
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Många av ungdomarna har i dag en aktiv
fritid med mycket sport och träning.
De är noga med att äta bra både i skolan 
och på fritiden. En hälsosam livsstil som 
då kan ses som lite av motsatsen till att 
ungdomarna är uppkopplade mot ”nä-
tet”, ofta dygnet runt. Det finns många 
gemensamma punkter. Kränkningar på 
chattforum och på andra forum är ett 
exempel.
– Här har skolan en viktig uppgift i att 
stärka och hjälpa de ungdomar som 
känner att de är utsatta. På samma 

Skolsatsning på digital hälsa en succé
Det finns två ord som allt mer hamnat i centrum i vår vardag – orden ”digital” och ”hälsa”.
Detta är något som Fladängskolan i Lomma tagit fasta på och skapat en egen skol-
profil kallad digital hälsa.

gång kan vi visa hur man inte ska bete 
sig, för de elever som kanske utan ont 
uppsåt är mindre trevliga mot en vän på 
nätet. Verkligen en kombination av både 
”digital” och ”hälsa”, säger rektor Jonas 
Hällström.
Arbetet startade höstterminen 2016 
och nu efter bara en termin har man 
bestämt sig för att fortsätta även under 
nästa läsår.
– Vi kom ganska snabbt på att det fanns 
oändligt många möjligheter med kom-
binationen, säger Jonas Hällström. Det 

känns som om vi bara skrapat på ytan.
Ett annat exempel han lyfter fram är alla 
appar som i dag finns och som stimule-
rar till rörelse.
– Tänker speciellt på en applikation där 
man ska röra sig på samma sätt som 
figurerna på skärmen. Det finns infor-
mation på nätet om hur man ska sitta 
för att spara ryggen och som man kan ta 
fram och arbeta efter. Som sagt: Jag tror 
att möjligheterna är oändliga och att 
vi kan hitta många nya infallsvinklar på 
ämnet digital hälsa.

Farligt Avfall-bilen
kommer till Lomma kommun

27/4 och 19/9

Skolinspektionen ger
Lomma kommun grönt 
ljus på alla punkter
Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Lomma kommun 
2017. För några veckor sedan kom beskedet att det vid
tillsynen framkommit att huvudmannen, det vill säga
Lomma kommun, uppfyller författningarnas krav inom 
förskola, grundskola, fritidshem, grundsärskola, gymnasie-
skola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning.

– Vi kan därmed konstatera att vi har utvecklat ett syste-
matiskt kvalitetsarbete som uppfyller författningarnas krav, 
skapar engagemang och bidrar till att ge våra barn och elever 
en likvärdig utbildning, säger Thomas Ladö, kvalitets- och 
utvecklingsledare på Lomma kommun, och fortsätter:
– 2015 tog vi spadtaget till en ny modell för kvalitetsarbete.
Vi bestämde att framtidens kvalitetsarbete ska vara innovativt, 
byggas från grunden och göra alla delaktiga i styrkedjan.
Thomas Ladö avslutar:
– Vi tror att allt börjar i reflektion, gränsöverskridande möten 
mellan olika kunskapsområden – mellan resurser och behov, 
mellan fråga och svar. Med vår styrkedja, digitala rapporter  
och lärstämmor, där barn- och utbildningsnämndens centrala 
förvaltning, rektorer, förskolechefer och förstelärare med-
verkar och gemensamt drar slutsatser, vill vi inspirera andra 
kommuner när det gäller processer och tillvägagångssätt.


