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Skapande verkstad
ramar in julen i kommunhuset

Rapparen Nahom Yonas och
fotograf Sophie Håkansson
prisade av kultur & fritid

Lotsar ska göra det
enklare för företagare 
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Vatten och avlopp en del av VA SYD från årsskiftet

Ordentlig upprustning och
säkrare beredskap framöver!

Som du säkert noterat kommer all verksamhet för vatten och 
avlopp inom kommunen att övergå till VA SYD från årsskiftet. 
Kommunstyrelsens ordförande Robert Wenglén kommente-
rar beslutet med att det både är en satsning för att garantera 
säkra leveranser, men också för att kunna klara de allt mer 
ökande krav som ställs på vatten- och avloppsverksamhet.

Beslutet om att bli medlemskommun 
i VA SYD togs vid kommunfullmäktiges 
novembersammanträde.
– På kort sikt innebär övergången att vårt 
VA-nät kommer att rustas upp av VA SYD, 
det vill säga att arbetet med underhåll 
kommer att ökas, berättar Robert Weng-
lén. En annan viktig del för våra kommun-
invånare är att beredskapen blir betydligt 
säkrare. VA SYD är en stor organisation 
med många medarbetare och betydande 
resurser för att hantera akuta problem.
På längre sikt räknar Lomma kommun 
med att VA SYD kommer göra omfat-
tande investeringar i anläggningen på 
Sjölunda i Malmö.
– Framtidens krav på vattenrening är en 
komplex utmaning som kräver kompe-
tens och stora investeringar, konstaterar 
Robert Wenglén vidare. Detta talar för 
ett nära samarbete mellan kommuner. 
Vårt inträde i VA SYD ser jag som ett 
ganska naturligt steg i att gemensamt 
rusta oss för framtiden. Utmaningarna 
kring vattenrening, till exempel kopplat 
till mikroplaster och läkemedel, kräver 
stora investeringar. VA SYD har dessut-

om goda förutsättningar att attrahera 
spetskompetens. Vi har de senaste åren 
känt av svårigheterna i att rekrytera per-
sonal till vårt VA-verk, på en marknad 
där det är hård konkurrens om duktiga 
medarbetare.
Beslutet i kommunfullmäktige inne-
bär även en ökning av VA-taxan med
7,5 procent i samband med inträdet.
– Detta gör vi dels för att vårt under-
håll är eftersatt, dels för att vi har ett 
underskott i VA-verksamheten som ska 
regleras i samband med inträdet, säger 
Robert Wenglén. 

VA SYD bildades 2008 då VA-verksam-
heterna i Malmö stad och Lunds kom-
mun gick ihop. 2011 anslöt Burlöv  och 
2012 även Eslöv. VA SYD har sedan 
starten hela tiden haft som mål att växa 
som organisation för att kunna möta 
framtidens utmaningar tillsammans i 
en allt mer komplex bransch. Med fem 
medlemskommuner och nästan en 
halv miljon kunder är VA SYD nu en av 
landets största organisationer för vatten 
och avlopp.

Fakturan kommer från VA SYD, Box 191, 201 21 i Malmö.
Notera att det är ett nytt bankgironummer för inbetalningar: 5976-0702 

Kundservice: 040-635 10 00
Gäller Rådgivning, frågor om abonnemang, med mera. Vardagar 08.00-16.30

Felanmälan: 040-635 10 00
Vid akuta stopp, läckor och översvämningar. Dygnet runt.

Detta blir förändrat från 1 januari 2019.
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Kanske känns det lite jobbigt när alla 
kompisarna berättar om vad man gjort 
tillsammans med sin familj under till 
exempel helgen?

Kanske känns det svårt med dina nya 
syskon som flyttat in hos din mamma 
eller pappa? Dessutom har ni kanske 
olika regler att leva efter i mammas eller 
pappas nya familj.
Det är inte lätt när något som man varit 
van vid förändras.

Skilda Världar är till för dig mellan 8 och 
12 år och har skilda föräldrar. Be mam-
ma eller pappa anmäla dig!

Bor din mamma och pappa inte längre tillsammans?
Bor du ibland hos mamma ibland pappa, kanske varannan
vecka eller uppdelat på något annat sätt.
Då är kanske ”Skilda Världar” något för dig!

Företagslotsar till Lomma!
Med ambitionen att förbättra företagsservice 
till kommunens företagare introduceras till 
våren funktionen företagslots i Lomma kom-

Att starta upp och driva ett företag kan 
kräva tillstånd och anmälan. Då är det 
bra att ha en tjänsteman inom kommu-
nen som kan agera som vägen in till de 
olika förvaltningarna, ge information om 
vilka regelverk som gäller, vilka blanket-
ter som måste fyllas i med mera. 

Tanken är att entreprenörer som ansöker 
om tillstånd eller på annat sätt tar kon-
takt med kommunen kan få prata med 
fler tjänstemän vid ett och samma tillfälle 
och få en företagslots som kan hjälpa 
med vad som krävs, vilka funktioner man 
som företagare behövs ha kontakt med 
samt var i processen med olika tillstånd 
just den enskilda frågan befinner sig. 

Lotsfunktionen finns idag i en majoritet 
av Sveriges kommuner, nu är det dags 
för Lomma att starta upp.
Näringslivutvecklare Kristina Johansson 
berättar:
– I vårt näringslivsprogram slås fast att 
vi ska ge företagarna en bra service. Att 

Får prata om vad man känner
Här får du prata om tankar, känslor och 
upplevelser.
Vi hjälper dig också med att hitta sätt att 
klara förändringarna på ett bra sätt.  

Programmet är utarbetat av BRIS - Bar-
nens rätt i samhället. Skilda Världar är 
kostnadsfritt och gruppen träffas en gång 
i veckan efter skoltid, under tio veckor.

Anmälan
Man anmäler sig på kommunens hem-
sida, lomma.se/skildavärldar.
Ny grupp startar i januari.

kunna erbjuda företagslotsfunktionen är 
en viktig del i det arbetet. Med hjälp av ett 
generöst bidrag från Företagarna Öresund 
ges nu Lomma tillsammans med Burlövs 
kommun möjlighet att utbilda lotsar och 
ta fram nya rutiner kring frågorna.
Åtta tjänstemän från flera olika för-
valtningar ges möjlighet att få ta del 

Har du två hem?

mun. Utbildningen startade upp i november, i 
mars månad är utbildningen genomförd och 
funktionen ska vara på plats.

av utbildningen som genomförs av nä-
ringslivsutvecklare i Lomma och Burlöv 
i samarbete med ett rutinerat utbild-
ningsföretag.
– Det ska bli spännande och roligt att få 
sjösätta ett nytt koncept som vi bara ser 
fördelar med, avslutar näringslivsutveck-
lare Kristina Johansson.

Anna Nilsson, näringslivssamordnare i Burlövs kommun och Susanne Hallberg, 
gruppledare för Kontaktcenter i Lomma diskuterar.
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För den som inte arbetar inom vård 
och omsorg eller som själv har någon 
nära som drabbats av demenssjukdom 
kan det vara svårt att känna till denna 
sjukdom i detalj. Vad händer om en 
demenssjuk person kommer in i en bu-
tik, in på banken eller på någon annan 
offentlig plats? Hur ska man på bästa 
sätt bemöta en person med demens-
sjukdom?  
Under rubriken ”Ett demensvänligt 
samhälle” bjöd vårdcentralen i Lom-
ma, tillsammans med Minneskliniken i 
Malmö, Demensföreningen och Lomma 
kommun, in till två informationsträffar 
speciellt riktade till personer som jobbar 
inom näringsliv och service och som 
kanske inte direkt uppfattar att perso-
nen på andra sidan disken har någon 
form av demenssjukdom. Man kanske 
mer ser att personen uppför sig lite 
annorlunda. 

Runt om i landet räknar man med att 
det finns 270 000 personer med de-
menssjukdom av olika grad, varav cirka 
10 000 är under 65 år. Alla har dock 
inte utretts och fått en diagnos. Årligen 
insjuknar cirka 25 000 personer.
Man beräknar att det förra året fanns 
470 personer med demenssjukdom i 
Lomma kommun och att drygt 90 perso-
ner ytterligare insjuknat under 2017.
Att demenssjukdom är en folksjukdom 
slogs tidigt fast under informationsträffen.
Det finns flera olika former, som har 
olika orsak och som yttrar sig på olika 
sätt. I minnesklinikens information gavs 
många exempel på hur en med demens-
sjukdom kan uppleva sin omgivning. 
Sammanfattningsvis kan man man säga 
att den som insjuknat har svårt att reda 
ut sitt dagliga liv.
Egentligen vet man väldigt lite om 
sjukdomen demens. Det finns idag 
ingen botande behandling men man kan 
lindra symtomen bland annat genom 
att känna till hur man kan bemöta en 
demenssjuk på ett bra sätt, och om det 
går, anpassa miljön.
Den demenssjuke kan se skuggor som 
inte finns, kanske tappa bort oriente-
ringen på väg till butiken eller i butiken 
och ha svårt att hänga med i vad som 
händer runt omkring när intrycken blir 
för påträngande.

En butiksanställd som kan ta sig tid och 
visa upp ett lugn ger den demenssjuke 
den trygghet som behövs för att per-
sonen ska kunna klara av att göra sina 
dagliga inköp. 
Representanterna från näringsliv och 
service fick ett batteri med handgripliga 
råd för att kunna skapa ett demensvän-
ligt samhälle. Råd som vi kanske var och 
en kan ha glädje av. Här några exempel:
• Prata inte över huvudet på en person  
med demenssjukdom.
• Ett lugnt och förstående bemötande.  
Är man stressad så är det kanske bättre  
om någon arbetskamrat tar över kunden.
• Tala gärna i korta meningar och så   
enkel som möjligt.
• Tvinga inte personen att minnas.
• En demenssjuk kan lätt glömma bort 
vad saker heter, eller ge saker fel namn. 
En penna kan heta ”en sådan man skri-
ver med”. Det är självklart inget man ska 
påpeka för en som är demenssjuk.
Förutom två informationsträffar för 
näringsliv och service anordnades två 
träffar för personal som jobbar med
vård och omsorg i kommunen.

Bakgrund: Demenssjukdom är en kogni-
tiv sjukdom som påverkar våra kognitiva 
funktioner det vill säga vår förmåga att 
lära, tänka och bearbeta information i 
hjärnan.

En demenssjukdom syns inte utanpå
Unik informationsträff för näringsliv och servicefolk

För den som arbetar med kundkontakter är det viktigt att kunna hjälpa en person med demens tillrätta och på rätt sätt.

Demenssjukdom kan yttra sig 
på många olika sätt. Vanligen 
försämras minnet och för-
mågan att planera och utföra 
vardagliga sysslor. Personer 
med demenssjukdom lever 
mitt ibland oss och försöker 
efter bästa förmåga fungera 
ute i samhället. 
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Senaste nytt från Lomma kommun
hittar du alltid på våra digitala kanaler:

Hemsidan: lomma.se  
På Facebook under Lomma kommun och på Instagram 

Vill du se en lite annorlunda julgran i år så re-
kommenderar vi en tur inom receptionen på 
kommunhuset i Lomma. Om inget oförutsett 
inträffat så monterades den upp i måndags.

Det är nu inte själva granen som är speciell utan snarare de 
dekorationer som elever från Skapande verkstad på Kultursko-
lan tillverkat, på temat hållbarhet.
– Elever som ägnar sig åt musik blir ofta så småningom en del 
av någon musikgrupp eller band. De som ägnar sig åt teater 
sätter upp föreställningar och så vidare. Medan möjligheterna 
till något gemensamt större projekt för eleverna på Skapande 
verkstad är begränsade, konstaterar Marie Jönsson som är 
slöjdpedagog.
Så föddes idé till den annorlunda julgranen.
– Jag kontaktade kommunens Kontaktcenter, som sköter re-
ceptionen och där tyckte man att det var en trevlig idé.
Det är ett tiotal elever från Kulturskolans ”skapande verkstad” 
som tillverkat dekorationerna gjorda av använda PET-flaskor, 
en del återvunnen textil och använda notpappret från skolans 
musikanter. En ”hållbarhetsgran” i tiden!
Hållbarhetsgranen står precis innanför entrén till kommun-
huset i Lomma.
– Granen i sig är hållbar. Det enda är att den måste vattnas 
men det är ju ett praktiskt problem som får lösas, säger Marie 
Jönsson.

I år står det en hållbarhetsgran
i kommunhusets reception

Julpynt skapad av gamla nothäften,
textil och PET-flaskor pryder ”håll-
barhetsgranen” i kommunhusets
entré denna jul!

Nu är det vintertid! Var rädd om dig och
andra, när du är ute i trafiken.
Bär reflexer väl synliga!

Risken att bli påkörd och dödad av en bil är tre gånger så stor i 
mörker som i dagsljus. Redan i skymningen ökar risken. Att bära 
reflexer är ett enkelt och billigt sätt att minska denna risk.

Glöm inte reflexen!
     Tänk på att reflexer är en färskvara!
  En reflex fungerar bra i högst tre år
,    sedan bör den bytas ut.
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Budget 2019, som antogs vid kommunfull-
mäktiges novembersammanträde, innehåller 
bland annat satsningar på skolan med om- 
och tillbyggnader av skolor i hela kommunen 
under perioden fram till 2022.

Barn- och utbildningsnämnden får 9,5 mnkr
i förstärkning för satsningar på bland annat:
 Ökad barn- och elevpeng för för- och grundskolan.
 Ökad utvecklings- och planeringstid för förskollärarna.
 Pedagogisk måltid för samtliga pedagoger i förskolan.
 Fortbildnings- och kompetensprogram för personalen vid
 förskole- och skolenheterna.

Socialnämnden får 1,1 mnkr extra
för att förbättra det vård- och omsorgstagarnära arbetet inom 
äldreomsorgen samt 0,6 mnkr för kostnadsuppräkning inom 
hemtjänsten.

Kultur- och fritidsnämnden får 0,3 mnkr extra
för att skapa fler undervisningstimmar i kulturskolan och 
genom det korta köerna.

Lomma kommun tar över 
hemtjänsten i egen regi från 
och med den 1 mars 2019.

Från den 1 september i år har projektle-
daren Elisabeth Friberg påbörjat arbetet 
med att få en så smidig övergång som 
möjligt för brukare och medarbetare.
Hösten 2017 beslutade Lomma kom-
mun att inte förlänga avtalet med 
Attendo som bedriver hemtjänst för 
kommunens räkning.
– De som har hemtjänst idag och den 
personal som valt att stanna kvar ska 
inte känna någon oro inför övergången.
Vi jobbar intensivt just nu med att 
säkerställa att alla delar flyter på. Just nu 
arbetar jag bland annat med anställ-
ningsavtal och andra praktiska frågor.
Vi kommer att titta på eventuella för-
bättringsåtgärder när verksamheten är 
i drift. Min ambition är att ha en tät dia-
log med de personer som använder sig 
av hemtjänsten för att kunna utveckla 
verksamheten, säger Elisabeth Friberg.

Kommunstyrelsen får 2,2 mnkr extra
för att fortsätta arbetet med utveckling av Framtidens Bjärred, 
förstärkning av översiktsplanearbetet och införande av E-handel.

I budgetförslaget ingår också ett anslag på fem mnkr till 
digitalisering/innovation 2019, där verksamheterna kan söka 
ytterligare budget för att öka digitaliseringstakten.

Bland de större investeringssatsningarna fram till år 2022 kan 
nämnas om- och tillbyggnad av Pilängsskolan, en ny byggnad 
för förskoleklass till årskurs 3 på Bjärehovsskolan, ny idrotts-
hall på Rutsborgsområdet, en permanent förskola med åtta 
avdelningar på platsen för Majas förskola samt tillbyggnad av 
sex klassrum på Alléskolan.

Som övergripande mål för kommunens ekonomi anges att årets 
resultat åtminstone ska uppgå till två procent av skatteintäkter, 
generella statsbidrag och utjämning. Det motsvarar ett över-
skott på 27,5 mnkr för år 2019. Målsättningen är nödvändig för 
att kunna egenfinansiera minst 65 procent av investeringarna.
Den förväntade konjunkturnedgången kommer troligen att kraf-
tigt hämma ökningstakten av kommunens skatteintäkter, vilket 
gör att det budgeterade resultatet sjunker under perioden.

Budget 2019: Flera stora skolsatsningar

Hemtjänst i
kommunal regi

Kultur och fritidsnämnden har i år
beslutat att tilldela Lomma Kommuns
kulturstipendium till Nahom Yonas:

Nahom Yonas arbetar med musik.
Han är 21 år och bosatt i Lomma.

Nahom har varit aktiv musiker i olika
format sen han började på kultur-
skolan för mer än 10 år sedan.
Han har släppt singlar och album
under sitt artistnamn ”NAHOM”.
Nahom får Lomma kommuns kultur-
stipendium för att fortsätta sin
karriär som independentartist.

En rappare och en fotograf
kulturprisade

Kultur och fritidsnämnden har i år 
beslutat att tilldela Lomma Kommuns 
kulturplakett till Sophie Håkansson:

Sophie Håkansson är fotograf. Hon 
tar bilder i kommunen som hon sedan 
delar på sociala medier. Sophie tilldelas 
kulturplaketten för sina bilder som ofta 
är fåglar och natur. Bilderna är berättel-
ser från Lomma kommun präglade av 
kärlek och humor.

•
•
•
•
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Vi bestämde träff i det klas-
siska arbetsrummet på tredje 
våningen i kommunhuset, vikt 
åt kommunstyrelsens ordfö-
rande. Ett rum som med åren 
ändrat skepnad efter vem 
som ”bebott det”. Idag är det 
ljust och modernt, men utan 
den traditionella datorskär-
men. ”Kontoret” finns nu i Ro-
bert Wengléns portabla dator 
och snart ska även den fasta 
telefonapparaten ut.
Hur ser nu vardagen ut för 
Anders Berngarn som efter 
nio år lämnat uppdraget som 
kommunstyrelseordförande? 
– Jag måste ge det tråkiga sva-
ret att jag inte märkt av det så 
mycket, möjligen att telefo-
nen ringer lite mindre och att 
det inte längre forsar in mejl 
till min inbox på datorn. Det 
är ju oftast kommunstyrelsen 
ordförande som allmänheten 
vill komma till tals med när 
man har synpunkter på nå-
got, berättar Anders Berngarn 
och fortsätter:
– Med mig in i den nya varda-
gen hade jag en diger to-do-
lista på saker som jag inte 
hunnit med tidigare. Jag hade 
planerat att göra vid båten, 
ta tag i min stora vykortssam-
ling, ja helt enkelt komma 
ifatt livet. Men det har gått 
lite si och så, berättar Anders 
Berngarn. Jag är ju kvar inom 
politiken men på en annan 
planhalva, för att prata fot-
bollsspråk. Samhällsutveckling 
är spännande. Hade jag inte 
tyckt det så hade jag inte hål-
lit på med politik sedan slutet 
av 1990-talet.
Anders Berngarn bestämde 
sig redan för fyra år sedan 
att lämna uppdraget som 
ordförande i samband med 
valet 2018. Det var också i 
detta sammanhang som Ro-
bert Wenglén lanserades som 
möjlig ersättare.
– Det var kanske inte helt 
självklart för mig från början 
men så blev det och när jag 
nu tog över så kände jag mig 
väl rustad. Jag har haft en stor 
fördel av att få följa Anders 

– Jag känner en
stor respekt inför

uppdraget
Nu har det gått några veckor sedan Robert 
Wenglén tog över ordförandeklubban i kom-
munstyrelsen efter att Anders Berngarn valt 
att lämna sitt uppdrag för att i stället bli ord-
förande för Lomma kommuns fullmäktige.

arbete på nära håll, säger Ro-
bert Wenglén. Jag känner en 
stor respekt inför uppdraget. 
Det finns en bit över 20 000
personer som har stora för-
väntningar på vårt arbete. 
Ibland är besluten ganska 
självklara men ofta måste 
för- och nackdelar noga vä-
gas mot varandra. Allt har en 
konsekvens. De beslut vi tar 
påverkar väldigt många män-
niskors vardag.
För min del känns det som en 
stor förmån att kunna ringa 
Anders som kan komma med 
nya vinklar på en fråga.

– Medborgarna har kommit 
så mycket närmare, inflikar 
Anders Berngarn. Förr i värl-
den kunde en ledande politi-
ker i en mindre kommun röra 
sig fritt ute i samhället. Idag 
är man väl känd och ska dess-
utom ofta kunna svara på frå-
gor om hela kommunen vid 
alla tillfällen.
Robert Wenglén nickar igen-
kännande.
Ska man tolka det som att det 
är farväl till all egentid?
– Så får det inte bli. Jag har 
en förstående fru och familj 
som är väl medvetna om mitt 
stora intresse för samhälls-
frågor, men det ska också 
finnas tid för familjen. Och 
golfen! Det är lätt att det blir 
politiska diskussioner i alla 
möjliga sammanhang, även 
privata, men jag får väl lära 
mig att på ett finkänsligt sätt 
styra samtalen. Ingen politik 
på fritiden!
På vilket sätt kommer vi fram-
över märka att kommunsty-
relsen bytt ordförande?
– Jag tycker vi har en samsyn 
inom många områden. Det 
gäller även i fullmäktige, un-
derstryker Robert. Mycket är 
redan på plats, som ett fort-
satt arbete med att utveckla 
attraktiviteten inom för- och 
grundskolan, våra visioner för
Alnarps utveckling med gröna
näringar och arbetet med fram-
tidens Bjärred som kommer 
att pågå under de närmaste 
20 åren. Framöver kommer 
tankar på hur man på ett 
smakfullt sätt kan utveckla 
Flädie.
– Ja, vilken makalös utveck-
ling kommunen genomgått. 
Satt just och räknade efter att 
jag invigt nio skolor på nio år, 
avslutar Anders.

Om samtalstonen varit glad 
och öppen under stunden till-
sammans, så blev den ännu
mer munter när vi skulle få 
ihop ”en fin överlämningsbild”. 
Vem var det nu som var på 
väg ut eller in, upp eller ner i 
trappan i kommunhuset?

 
Robert Wenglén konstaterar 
att han var extremt väl förbe-
redd inför det nya jobbet.
– Men vardagen förändrades 
över en natt, inte bara för mig 
utan för hela familjen. Att ha 
arbetsdagar på tolv timmar
kommer inte att hålla i läng-
den så jag har bestämt mig 
för att det får ta lite extra tid 
nu i början men sedan måste 
fördelningen mellan arbete 
och privat plana ut. När jag är 
hemma så ska jag också vara 
närvarande. Även om själv-
klart ansvaret för kommunen 
finns med dygnet runt.
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Från idé till färdigt projekt kan ta många år:

– Det är mycket att ta hänsyn till!
Lomma kommun är en att-
raktiv kommun att flytta till 
och bosätta sig i. Vår natur, 
det centrala läget i Skåne, 
närheten till Köpenhamn,
övriga världen och till havet 
är några av anledningarna.
Och det händer mycket!
Aktuellt just nu är bland 
annat förnyelsen av Bjärreds 
Centrum, området mellan
Bjärred och Borgeby och
stationsområdet i Lomma. 

Helena Sääf, mark- och exploaterings-
chef på Lomma kommun berättar:
– Vi människor vill se att det händer 
något och det ska helst ske idag. När 
man då läser om olika förslag och idéer 
på något forum och ofta tillsammans 
med fina illustrationer, så inställer sig 
självklart frågan: Varför händer inget i 
verkligheten?

Utan att bli för invecklade ska vi försöka 
förklara varför det kan gå många år 
innan spaden sätts i marken.
– I grunden finns kommunens översikts-
plan som övergripande visar hur marken 
ska användas, berättar Helena Sääf.
Här några exempel: Var ska vi bo? Var ska 
företag och handel finnas? Var ska de 
stora trafikflödena gå, vilka naturområ-
den ska skyddas och bevaras?
– Därefter görs detaljplaner. Dessa berör
mindre områden och visar mer i detalj
hur marken får användas, till exempel 
hur högt och tätt man får bygga. Bero-
ende på förutsättningarna krävs ett
varierande antal utredningar som under-
lag. Kan det finnas föroreningar i marken? 
Hur får man fram vatten, avlopp och an-
nan infrastruktur. Kanske det behövs en 
trafikutredning om det ska bli ett större 
bostadsområde med många boende eller 
en verksamhet med många besökare. 

Planförslaget skickas sedan på samråd
till de som kan ha intresse av det  —
till exempel myndigheter och berörda
fastighetsägare och det hålls även 

tillgängligt för allmänheten i kommunens 
reception och på hemsidan.
– Alla synpunkter är viktiga för oss. Efter
samrådet bearbetas planhandlingarna
utifrån inkomna synpunkter.
Det slutgiltiga planförslaget kan efter
granskning antas av kommunfullmäktige. 
Skulle planen bli överklagad tar den 
processen sin tid.
Ibland kan planprocessen föregås av till 
exempel en markanvisnings- eller arki-
tekttävling för att utveckla en idé eller ta 
fram en vision för en byggnad eller ett 
område.
Ett aktuellt exempel är området mellan
Bjärred och Borgeby. Här valde kommu-
nen att bjuda in till en allmän projekt-
tävling om utformningen. Över 60 för-
slag kom in. Dessa ska nu gås igenom 
och bedömas utifrån tävlingskriterierna. 
Därefter tar planprocessen vid.

Den beskrivna processen är i många  
stycken grovt förenklad i syfte att förkla-
ra varför det kan ta så lång tid från att 
en idé dyker upp i media tills att vi ser 
någon sätta spaden i marken.
– Efter att en detaljplan vunnit laga kraft 

fortsätter processen, berättar Helena 
Sääf. Beroende på vem som ska genom-
föra det projekt som detaljplanen möj-
liggör genomförs ibland fastighetsför-
säljningar.
Lantmäteriet kan behöva förändra fastig-
hetsgränserna. Detaljerade ritningar för 
projektet ska tas fram och bygglov sökas 
och det kan överklagas. Byggentrepre-
nör ska upphandlas och startbesked 
erhållas innan arbetena får påbörjas.

– Att processen tar lång tid från idé till
färdigt projekt beror på vår omfattande
lagstiftning, att många människor berörs
och att vi behöver hushålla med våra
markresurser. Det är många övervägan-
den som ska göras, många intressen 
som ska vägas in och intressekonflikter 
som ska överbryggas.
– Om vi antar att det inte finns en de-
taljplan där vi vill bygga så kan proces-
sen kanske ta mellan fem och tio år. Alla
steg måste övervägas. Det får inte bli 
fel eftersom det vi bygger idag ska hålla 
och fungera även om hundra år, avslutar 
Helena Sääf, mark- och exploaterings-
chef på Lomma kommun.

I maj 2018 bjöd kommunen in till allmän projekttävling om utformningen 
av Framtidens Bjärred. När förslagstiden gick ut den 13 september hade det 
inlämnats 61 förslag och ett omfattande juryarbete tog vid.
En vinnare beräknas utses innan årsskiftet.

Alla synpunkter är viktiga
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Sofie hjälper ungdomar
som inte fullföljer gymnasiet
Varje år är det mellan 60 och 
80 ungdomar i vår kommun 
som antingen hoppar av 
gymnasiestudier, går ut med 
studiebevis istället för en ex-
amen eller som rent av aldrig 
börjar en gymnasieutbildning 
efter grundskolan.

För att få anställning eller bli antagen till 
någon utbildning krävs i dag oftast att 
man har ett gymnasiebetyg i handen. 
Det är här som Sofie Gunnarsdotter 
kommer in.
Sofie är ungdomskoordinator – en 
coach som kan hjälpa ungdomar i åldern 
mellan 16 och 20 år som inte gått klart 
gymnasiet och som inte har riktig koll på 
vad de vill eller kan göra med framtiden.
– Sedan 2015 säger skollagen att alla 
kommuner har ett aktivitetsansvar. Har 
det blivit problem så ska vi finnas där, 
berättar Sofie Gunnarsdotter.
Huvudsyftet är att alla ungdomar, när de 
fyller 20 år, ska ha en fullständig gymna-
sieexamen.
– Men det betyder inte att tjejen eller 
killen är sysslolös idag. De kan ha annat 
arbete, studera utomlands, praktisera, 
vara inskriven på arbetsförmedlingen 
eller annat. Gemensamt är ofullständiga 
gymnasiestudier.
– Frågan är varför det inte blev några 
gymnasiestudier eller varför ungdomen 
kanske hoppade av.  Möjligen handlar 
avhoppet om att det blev fel inriktning 
eller att den sociala delen inte fungera-
de av någon anledning, berättar Sofie 
Gunnarsdotter och fortsätter:

– Alla personer är olika och vår hjälp 
är därför individuell. Viktigt är att vi får 
kontakt. Börjar det gå utför så är risken 
stor att de sjunker snabbt längre och 
längre ner i samhället!

Vad kan Sofie göra?
Allt! Ja, nästan i alla fall. Hon har ett 
stort nätverk hos myndigheter, företag 
och organisationer.
– Jag vet var de ska leta och vem de ska 
prata med. Vet jag inte så tar jag reda 
på det. Självklart kan vi hjälpa till med 

studier och yrkesval. Tillsammans kan 
vi hitta praktikplats, hjälp till att söka 
jobb eller annat som en ungdom kan 
ha nytta av.

Vår ungdoms-
koordinator heter:
Sofie Gunnarsdotter och arbetar på
Lärcentrum som ligger på Vinstorp-
skolan intill kommunhuset i Lomma.
Telefon: 0733-41 12 13
E-post: sofie.gunnarsdotter@lomma.se
Kolla också på Facebook: LcLomma.



UTSTÄLLNINGAR

3–17 dec
Bjärreds bibliotek
Anders Arvidsson –
Figur i natur, foto

24 nov–9 dec
Kraften
Julutställning
Elva konstnärer från Scanian Art Group. 
Akvarell o akrylmålning, keramik,
silversmide, foto mm.
Öppet lör-sön kl. 12–17, ons. kl. 17–20.

BARN & FAMILJ

Lö 8 december kl. 15.00
Hörsalen, Bjärreds bibliotek
I väntan på jul
Ensemble Mare Balticum
sprider julstämning.
Biljetter à 50 kr säljs på biblioteken
eller Billetto.se
Arr. Lomma Folketshusförening

Sö 10 feb kl. 15.00
Lomma Folkets hus
Janni hittar hem
Följ med den hemlösa hunden Janni 
som söker sig en familj.
Biljetter à 50 kr säljs på biblioteken
eller Billetto.se
Arr. Lomma Folketshusförening

Fr 7 dec kl. 9.30
Lomma bibliotek
Sagoskoj

Lö 8 dec. kl. 13.00
Bjärreds bibliotek
Bio på Bibblan

Lö 8 dec kl. 15.00
To 3 jan kl. 13.00
Lomma bibliotek
Bio på Bibblan

Ti 19 feb
Sportlovsaktivitet för barn: 
Hitta din släkt
Anmälan: Ronny Karlsson,
tel 0708–32 33 11,
r.k-blommor@tele2.se
Arr. Lomma–Burlöv
Släkt- & Folklivsforskare

MUSIK

On 5 dec kl 12–12.30
Lomma kyrka
Andrum
Lunchmusik med berörande klanger
från kyrkans engelska katedralorgel.
Vid orgeln: Bengt Wittje

Sö 9 dec kl. 16 och 17.30
Flädie kyrka
Luciagudstjänst
med kyrkans barn och ungdomskörer. 
Flöjt Lovisa Stenberg och bas Bo Riborg

Sö 9 dec kl. 17.00
Lomma kyrka
Kulturskolans julkonsert
Julkonsert med Luciatåg.
Biljetter à 50 kr på biblioteken.
Alla intäkter går till Musikhjälpen.

Lö 15 dec kl. 15.00
Lomma kyrka
Julkonsert
Lomma kyrkokör
under ledning av Petra Hessung.

On 19 dec kl. 12.00–12.30
Lomma kyrka
Andrum
Lunchmusik inför väntan på julen.
Petra Hessung och Bengt Wittje.
Arr: Lomma församling

Sö 16 december kl 11.00
Mässa
Kulturskolans Kammarorkester.

Sö 16  dec kl. 16.00
Flädie kyrka
Julkonsert
Bergakören med solist Kristina Wiman.  
Violin: Nils-Erik Bergh
Cello: Karin Sandén Bergh.
Orgel och piano:  Josefin Åkerberg

To 20 dec kl. 19.00
Lomma kyrka
Julkonsert
med kören La Voix och musiker
under ledning av Bengt Wittje
Arr: Lomma församling

Lö 5 jan kl. 16.00
Lomma Dansrotunda
Traditionell Nyårskonsert
med Lomma Musiksällskap
Dirigent Christoffer Fossto. Konferencier 
och sångsolist Jens Olsson.

On 16 jan kl. 12.00–12.30
Lomma kyrka
Andrum
Lunchmusik med berörande klanger
från kyrkans engelska katedralorgel.
Vid orgeln Bengt Wittje.
Arr: Lomma församling

On 30 jan kl 12.00–12.30
Lomma kyrka
Andrum
Lunchmusik med berörande klanger
från kyrkans engelska katedralorgel.
Vid orgeln Bengt Wittje.
Arr: Lomma församling

Sö 10 feb kl. 11.00
Bergakyrkan
Gospelmässa
Berga Gospel.

On 13 feb kl. 12.00–12.30
Lomma kyrka
Andrum
Lunchmusik med berörande klanger
från kyrkans engelska katedralorgel.
Vid orgeln Bengt Wittje.
Arr: Lomma församling
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KULTUR OCH EVENEMANG

Detta är ett urval av för oss kända arrangemang! Mer information och komplett lista på anmälda arrangemang finns på Lomma.se.
Evenemangsinformation kan skickas till info@lomma.se



TEATER

Fr 18 januari kl. 19.00
Lomma Folkets Hus
Dödsdansen 3.0
Publiken är välkommen på fest!
En gemensam festmåltid dukas upp i 
relationsdramat Dödsdansen
av August Strindberg.
Biljettbokning tel 070–3475460
Arr. Lomma-Bjärred Riksteaterförening

Lö 2 feb kl. 19.00
Lomma Folkets Hus
Värp först och kackla sen
med Mattias Enn –
en hyllning till Birgit Nilsson.
Biljettbokning tel 070–3475460
Arr. Lomma–Bjärred Riksteaterförening

Sö 10 feb
La Traviata
Bussresa till Malmö Opera
från Bjärred och Lomma.
Biljettbokning tel 070–3475460
Arr. Lomma–Bjärred Riksteaterförening

BIBLIOGRAFEN

Lö 15 dec kl. 19.00
Lomma bibliotek
La Traviata – Live på bio
Längd 3 tim 32 min inkl. 2 pauser. 
Svensk text.
Biljetter à 250 kr säljes på biblioteken. 
Servering i pausen

Lö 12 jan kl. 19.00
Lomma bibliotek
Adriana Lecouvreur – Live på bio
Insläpp 18.30 – servering i pauserna.
Biljetter på Lomma Bibliotek
tel 040–641 13 73.

Lö 2 feb kl. 19.00
Lomma bibliotek
Carmen – Live på bio
Insläpp 18.30 – servering i pauserna.
Biljetter på Lomma Bibliotek
tel 040–641 13 73.

ÖVRIGT

Sö 9 dec kl. 11.00-16.30
Centrumtorget i Lomma
Traditionell julmarknad
med hantverk, besök av tomten,
underhållning, serveringar och skön 
julstämning.
Arr: Lomma Event

4–7 dec
Bjärreds Centrum
Jultombola
Arr. Röda Korset
Bjärred Borgeby Önnerupskretsen

To 13 dec kl. 14.00–16.00
Dans Café
Kom och dansa till Sten-Åke Brandt
Mötesplats Havsblick

Lö 15 dec kl. 11.00–15.00
Lomma Dansrotunda
Jul på Rotundan
En klassisk julmarknad med massor av 
hantverk. Det utlovas glögg, peppar-
kakor, lussekatter, sång, lotteri och andra 
spännande aktiviteter för hela familjen. 
Fri entré.
Arr. Lomma Folketshusförening

Ti 25 dec kl. 11.00–13.00
Otto Pers Gård
Glöggpromenad
Friluftsfrämjandet Bjerred-Lommas 
årliga tipspromenad.
Vi bjuder på glögg med tilltugg
efter promenaden.

Må 31 dec kl. 17.15–00.30
Lomma Dansrotunda
Nyårssupé med dans
Erik Arnolds orkester.
Arr: GDF Öresund
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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 info@lomma.se

För några veckor sedan gick 
årets final av Spänningssö-
karna.

Elever, föräldrar och andra intresserade 
samlades för att heja på de sju finalis-
terna i Sparbanken Skåne Arena i Lund. 
Vinnande bidrag i år blev Powersquare, 
av klass 9D på Pilängskolan i Lomma.
Uppfinning har formen av en kvadratisk 
ram där man fokuserar speglar åt det 
ena nedre hörnet där vatten har sam-
lats. Vattnet kondenserar och lyfter vil-
ket gör att ångan får fart på turbinerna. 
Röret är så trångt som möjligt för att öka 
trycket. När ångan nått toppen konden-
serar den och rinner ner. På vägen ner 
finns fler turbiner.
– Det känns fantastiskt, säger Anette 
Bernholtz, elevernas matte- och NO-lä-
rare. Ungdomarna har visat framför allt 
sitt stora miljöengagemang. De har kom-
mit på alla idéer helt själva. Samman-
hållningen i klassen har varit enorm.

Spänningssökarna är en årligen åter-
kommande tävling för nior i Lund, Eslöv, 
Hörby och Lomma kommuner, där 
segrande klassen vinner en tredagars 
klassresa till Berlin med studiebesök i 
den självförsörjande byn Feldheim.
I år deltog 38 klasser.
Powersquare finns beskrivet på:
spanningssokarna.se/bidrag/2018/

9D på Piläng
Vinnare i
Spänningssökarna

Foto: Petter Duvander
Kraftringen
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Här är ditt nya kommunfullmäktige!

Det blev en del nya kommuninvånare som tog plats i Lomma 
kommuns kommunfullmäktige efter höstens val, tillsammans 
med många välkända ansikten, här samlade till den traditio-
nella gruppbilden.
Kommunfullmäktige sammanträder ungefär en gång per 
månad. Mötena är offentliga och hålls i Stora Sessionssalen i 
kommunhuset. Du är välkommen att följa mötet från läktaren.
Du har också möjlighet att följa sammanträdena via webb-tv
på lomma.se, där de direktsänds.
Äldre sändningar finns också i arkivet.

Handlingarna till mötet finns också på lomma.se, vilket gör det 
lätt att följa med.

Under 2019 kommer Lomma kommuns fullmäktige 
att sammanträda dessa datum: 
31 januari, 14 mars, 25 april, 23 maj, 5 september,
24 oktober (budgetmöte) samt den 5 december

Sammanträdena börjar kl. 19.00 med undantag för den
24 oktober, då man startar redan kl. 15.00.

Under vinterhalvåret får Miljöenheten in 
många frågor och klagomål som handlar om  
störande vedeldning. 

Tänk på att du som eldar har fullt ansvar för att människor i 
omgivningen inte störs av din eldning. Rök kan bland annat 
orsaka dålig lukt, nedsmutsning och problem med andnings-
vägar och hjärt-kärlsystem. Särskilt känsliga är barn och äldre 
samt astmatiker och andra människor som lider av luftrörs- 
och andningsbesvär.

Här kommer några handfasta tips:
 Undvik att elda om vindriktningen är sådan att röken
 kommer att utsätta någon för olägenheter.
 Ha kontroll på var luftintagen på grannhus 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 lufttillförsel ger  
 dålig förbränning.
 Se till att ha ordentlig glödbädd. Raka ihop glöden inför  
 varje nytt bränsleinlägg.

Några goda råd till dig som vill  ”trivselelda” i egen kamin!

 Sota ofta. Hur ofta beror på hur anläggningen används.
 Fråga skorstensfejarmästaren vad som gäller för er an-
 läggning.
 Eldning med ved bör inte ske annat än i mycket begränsad  
 utsträckning, s.k. trivseleldning, i tätbebyggda områden.

Mer information om trivseleldning finns på lomma.se.
Sök på ”Kaminer och eldstäder”, så kommer du direkt till sidan 
där det dessutom finns flera lättlästa och informativa broschy-
rer som du kan ladda hem till din dator.

Önskar dig en varm och mysig vinter!

•
••
••
•

•
•


