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Parcykel – Nyckeln till friheten! 

E6:an stängs. Risk för stora trafikproblem.

Har du fått inbjudan till resvaneundersökning?

Gert Berggren och Corina Carlgren demonstrerar kommunens nya parcykel.
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FAKTA:
För att kunna bygga ut järnvägen mellan 
Lund och Arlöv måste Trafikverket bygga 
om motorvägsbron för E6 över spåren 
vid trafikplats Alnarp.
Det kommer även att utföras under-
hållsarbeten på E6 norr om tpl Alnarp 
veckorna innan avstängningen, vilket 
också kan påverka trafiken.
Motorvägsbron byggs om i två etapper. 

Du som bor i Lomma och som ska ut på E6 norrut kör ut via trafikplats 
Lomma.
Du som ska söderut på E6 förbi Malmö, kör ut på trafikplats Lomma vidare 
på väg 103, väg 108, fram till E22:an vid trafikplats Lund S, sedan ut på E22:an och 
söderut mot Malmö.
Trafikplats Lomma kommer att vara hårt belastad. Stor risk för köer.
Lommabor som ska till eller från Malmö kan även använda Malmövägen. 
Även här är det stor risk för tät trafik och kö.
Trafik från Bjärred kör ordinarie väg ut på E6 norrut. I övrigt samma vägar 
som andra trafikanter.
Observera att omledningsvägarna kan komma att ändras.  –

Risk för stora trafikproblem
och längre restid!

Så här kommer trafiken att ledas om:

E6 stängs vid Alnarp den 11 oktober*

Lomma Aktuellt Nr. 4. 2018.

Den 11 oktober startar Trafikverkets ombyggnad av 
trafikplats Alnarp. Trafiken leds om till andra vägar och 
man får räkna med köer och stora trafikstörningar.

* Avstängningen blir under cirka två veckor.

Nya arbeten på gator och vägar
Husarvägen, Bjärred

Nuvarande parkeringsyta minskas.

Övrig yta görs om till gräsyta. 
Dagvattenbrunnar på p-yta rivs. 
Dagvatten fördröjs i gräsytan.
Det vill säga vattnet samlas upp i gräs-
mattan och rinner undan efterhand
som marken kan ta emot vattnet.

Befintliga träd som är i dålig kondition
fälls och fem stycken nya lönnar plan-
teras varav tre stycken kommer att
belysas med effektbelysning.

Ny asfaltbeläggning på Husarvägen
planeras att utföras höst 2018
eller vår 2019.

Arbetet startar nu hösten 2018.

Läs mer på trafikverket.se/lund-arlov/e6/
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– Den tekniska utvecklingen och dato-
rerna har självklart öppnat många nya 
möjligheter. Gården var lika viktig som 
samlingsplats när jag var ung som den 
är idag, men innehållet var annorlun-
da. Vi fikade mest och snackade med 
kompisar. Ibland satte vi oss med något 
brädspel. Men vi hade kul. Tittar vi på 
vad Stationen 2.0 erbjuder så finns det 
nu nya möjligheter med olika aktivi-
tetsrum, spelrum med flera datorer, ett 
”tyst rum” där man kan göra sina läxor 
i lugn och ro, musikrum, pysselrum och 
självklart den stora aktivitetshallen som 
rymmer 80-talet personer.
Aktivitetshallen är en sal med väl till-
tagen takhöjd, läktare och scen som
kan monteras upp vid behov och flyttas 
runt i hallen.
– Stationen 2.0 är både en samlingsplats 
och en fritidsgård. En vanlig fritidsgård 
används oftast under sena eftermidda-
gar och kvällar. I övrigt står den oftast 
tom. Genom utformningen har vi skapat 
ett hus med plats för många olika akti-
viteter som kan pågå samtidigt på olika 
platser i huset och under hela dagen. 

Klart att man kan längta
tillbaka till tonårstiden igen
Det var Carin Hansson, ordförande i kultur- och fritidsnämn-
den som fick inviga den nya och efterlängtade fritidsgården 
Stationen 2.0 i Bjärred. I samband med invigningen funderade 
hon lite över hur ”gården” utvecklats sedan hon själv gick där 
som tonåring. 

Här finns lokaler för pensionärsträffar 
och annan föreningsverksamhet.
I aktivitetshallen kan arrangeras för-
fattarkvällar, mindre teaterföreställ-
ningar och musikevenemang öppna för 
allmänheten.
På nedre plan finns ett café och i anslut-
ning till aktivitetshallen även rum som 
kan användas som loge till gästande 
artister.
– Redan när jag började arbeta i 
kultur- och fritidsnämnden för åtta år 
sedan, berättar Carin Hansson, så var 
frågan om en ny fritidsgård i den norra 
kommundelen aktuell. Efter hand som 
centrum flyttats åt norr hade den gamla 
Stationen kommit lite utanför och dess-
utom var de tidigare lokalerna kanske 
inte helt praktiska. Nu finns ”gården” 
på rätt plats och dessutom granne med 
Bjärehov. Allt har blivit som vi tänkt, till 
och med över förväntan.
– Det är väl så att man längtar tillbaka 
till tiden som tonåring, konstaterar Carin 
Hansson och fortsätter: Jag bor borta i 
Fjelie, har nära hit, och ska försöka att 
kolla på olika evenemang så ofta jag kan.

Kommunstyrelsens vice ordförande
Robert Wenglén överlämnade ett
knippe bollar i invigningspresent
till Stationen 2.0:s chef Stefan Hansson och
tillsammans kollade de studsen.

Bjärreds nya samlingsplats och fritidsgård,
Stationen 2.0, är nu öppen för aktiviteter.

Kultur- och fritidsnämndens ordförande
Carin Hansson invigde den nya ”gården”.
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Tanken är att de båda mötesplatserna 
ska komplettera varandra, inte konkur-
rera. Vissa programpunkter kommer 
säkert att finnas gemensamt på båda 
ställena, men mycket blir också olika.
– Det är seniorerna – besökarna på 
mötesplatserna – som själva till stor del 
kommer att kunna påverka program-
innehållet, berättar Amelie Gustafsson, 
förvaltningschef på Socialförvaltningen.
– Med två anläggningar blir utbudet så 
klart mycket större. Självklart kan även 
seniorer från södra delen av kommunen 
ta del av programpunkter på Mötesplats 
Bjärred – och omvänt.
Ska man utläsa något från invigningen 
för några veckor sedan kommer det att 
bli en populär samlingsplats. Runt 100 
seniorer i varierande ålder trängdes i 
den lilla entrén. Socialnämndens ordfö-
rande Sofia Forsgren-Böhmer invignings-
talade och klippte band, och tv-kocken 

Viktigt att hålla både hjärnan och kroppen igång
Under flera år har Mötesplats Havsblick i Lomma lockat senio-
rer från främst den södra delen av kommunen med sin stora 
och varierande verksamhet. Nu finns även en motsvarande 
mötesplats på Hans Jonas väg i Bjärred.

Socialnämndens ordförande Sofia Forsgren-Böhmer höll i saxen och invigde Mötesplats Bjärred. Till sin hjälp hade hon Ingrid 
Jarnebrant, enhetschef och Anette Alvarsson, äldrepedagog/aktivitetssamordnare.

Tarek Taylor bjöd på invigningstilltugg.
I en ljus och välkomnande tillbyggnad 
intill Jonasgården kommer en hel del av 
mötesplatsens aktiviteter att hållas.
För ett år sedan fick seniorer i Bjärred 
önska vad de ville att mötesplatsen 
skulle erbjuda. Vinprovning, bokcirklar, 
fredagsfrukost, musikunderhållning, 
schack, allsång, musikkryss, mannekäng-
uppvisning och träning av balans och 
styrka är något som finns på program-
met för de närmaste veckorna. Kommu-
nen står för lokaler och service, medan 
bland annat föreningslivet formar inne-
hållet tillsammans med seniorerna.
– Det är viktigt att man som senior inte 
sitter hemma i sin bostad utan kommer 
ut, träffar andra och ägnar sig åt lite oli-
ka aktiviteter. Håller man igång kroppen 
och hjärnan så mår man också mycket 
bättre och håller sig friskare, konstaterar 
Amelie Gustafsson.

Ny mötesplats har öppnat i Bjärred!
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Så är det också kommunens största för-
skola med plats för cirka 140 inskrivna 
barn, byggd av ER-HO Bygg.
Redan nu är det kö, berättar förskoleche-
fen Cecilia Holst.
Kommunens största förskola? Vad ställer 
det för speciella krav på dig och perso-
nalen?
– Det är så klart orimligt för mig att vara 
överallt och att jobba med detaljer. Men 
det är också en del av utmaningen. Jag 
måste kunna lita på att personalen hjäl-
per till att fylla förskolan med bra och 
spännande aktiviteter för barnen. 
– Mycket tack vare projektledaren Chris-
ter Carlsson, som höll i själva bygget, 
har vi fått otroligt fina förutsättningar 
för att kunna skapa något bra, säger 
Cecilia Holst och fortsätter:
– Jag har jobbat inom barnomsorgen 
under en hel del år, senaste på Smultron-
stället i Lomma, och är fullt övertygad om 
att medarbetare växer genom ett eget 

58 920 tegelstenar
och 422 m  betong!3

Det var stora kvantiteter byggmaterial som gick åt vid bygget 
av kommunens nya förskola på Lervik i Lomma, och så klart 
ansenliga volymer trä, isolering och mycket annat.

ansvar. Alla har alltid något att bidra med.
Cecilia Holst invigde förskolan tillsam-
mans med barn- och utbildningsnämn-
dens ordförande, Robert Wenglén. 
Hjärtat hade en viktig roll under invig-
ningsfesten.
– Jag tycker hjärtat är en bra symbol för 
hur vi vill att vår verksamhet ska vara. 
Oavsett förutsättningar så ska alla vara 
sedda och omtyckta. Förskolan ska vara 
en trygg plats, precis som i hemmet.
Christer Carlsson är nöjd med slutresul-
tatet och då speciellt utemiljön.
– Den är svår att beskriva i ord utan 
borde ses. Redan från dag ett visste vi 
vad vi ville göra. Så till exempel tog vi 
tillvara de jordmassor som blev över vid 
grävarbetena och byggde kullar av.
Lokalerna är på 1700 kvadratmeter i ett 
plan. På taket har monterats 130 kvadrat-
meter solfångare som ger 22000 Watt 
per år, vilket man räknar med motsvarar 
tre normala villors årsförbrukning.

Men hela bygget gick inte riktigt som 
planerat, något som Christer Carlsson 
gärna berättar om.
– Det var ganska tidigt i processen och 
vi hade precis färdigställt golvet. Det tar 
ett antal timmar innan betong härdat. 
Morgonen efter upptäcker vi märken i 
det nygjutna golvet. Det visar sig att en 
fiskmås tagit en promenad rakt genom 
huset precis när betongen bar men 
inte härdat mer än att fiskmåsen gjorde 
fina fotavtryck. Vi beslöt ganska direkt 
att spara fotstegen. Några av dessa kan 
man nu se genom två glasskivor som 
flikats in i golvmattan.

Förskolechefen Cecilia Holst in-
vigde Lerviks förskola till-

sammans med barn- och 
utbildningsnämndens

ordförande,
Robert Wenglén. 

”Oavsett förutsättningar så ska alla vara sedda och omtyckta!”
– Cecilia Holst –

En oväntad besökare promenerade
rakt genom huset på det nygjutna golvet.
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Årets resvaneundersökning är den störs-
ta som någonsin genomförts i Skåne. 
Urvalet har gjorts slumpvis men ändå 
utifrån ett antal parametrar som gör att 
resultatet ska bli tillförlitligt.
En förutsättning är då att så många som 

Stor resvaneundersökning ska skapa
bättre förutsättningar för ett smidigt resande!

Fick du ett kuvert från Region Skåne i förra 
veckan? I så fall är du en av de personer, cirka 
10 % av skåningarna, som slumpvis valts ut att 
få möjligheten att berätta för trafikplanerarna 
hur du brukar förflytta dig under dagen.
Resultatet av undersökningen kommer sedan 
att användas på många olika sätt och av flera 

olika aktörer som har ansvaret för att kom-
munikationerna fungerar ute i vardagen.
Totalt handlar det om 110 000 utvalda skå-
ningar varav nästa 1 200 i vår kommun som 
fått möjligheten. Undersökningen görs i ett 
samarbete mellan bland annat Region Skåne 
och samtliga skånska kommuner. 

möjligt svarar på enkäten 
och nappar på chansen att 
kunna påverka utveckling-
en för ett smidigt resande i 
framtiden.
Förutom några bakgrunds-
frågor, så består största 
delen av undersökningen av 
en dagbok.

Man får själv välja en valfri 
dag under undersökningspe-
rioden, som sträcker sig över 
några veckor, där man så 
noga man kan ska notera hur 
man förflyttade sig.

– Det handlar alltså inte om att man kör-
de bil eller tog bussen från hemmet till 
jobbet, utan lite mer detaljerat, berättar 
Ulrika Håkansson Ström, samhällsplane-
rare på Lomma kommun.
Kanske inleder man dagen med att gå 

med barnen till förskolan, fortsätter 
med att gå hem, hämta cykeln och cykla 
till busshållplatsen, åka buss till Lund 
eller Malmö och sedan promenera till 
jobbet. På eftermiddan gör man kanske 
samma tur igen med tillägget för lite 
shopping eller så blir man hämtad av 
någon person som kör bil.
– Jag tror att de flesta kommer uppleva 
undersökningen som ganska intressant, 
för man får faktiskt en liten bild över hur 
mycket tid man egentligen lägger under 
en dag på att förflytta sig mellan olika 
platser. Att göra dagboksanteckningar 
gäller bara för en enda dag så det kom-
mer inte att bli något tungt uppdrag.
– För att resultatet av undersökningen 
ska bli så rättvisande som möjligt är det 
viktigt att du som valts ut också svarar. 
Ju högre svarsfrekvensen blir, desto 
värdefullare och mer tillförlitligt blir 
resultatet.

Nya arbeten på gator och vägar
Vinstorpsvägen i Lomma
Under hösten kommer kommunen att utföra belysnings-, mark- och VA-arbeten längs Vinstorpsvägen mellan
Kastanjevägen och Alnarpsvägen. Bland annat ska körbanan smalnas av, nytt busshållsplatsläge byggas vid
korsningen Poppelgatan/Pilgatan och ny belysningsanläggning monteras.

Gång- och cykelvägen kommer även att breddas mellan korsningen Kastanjegatan och Nybovägen.
Syftet med ombyggnationen är att öka trafiksäkerheten längs gatan för oskyddade trafikanter samt att bygga ett 
nytt busshållplatsläge för kollektivtrafiken.

Solgatan, Rosengatan, Syréngatan, Algatan och Linnéavägen i Lomma
Sedan våren 2018 utför kommunen omfattande belysnings-, mark- och VA-arbeten på Solgatan, Rosengatan, 
Syréngatan, Algatan och Linnéavägen. Projektet är uppdelat i etapper och beräknas vara färdigställt till våren 2019.

Syftet är underhållsarbete på VA-nätet samt öka trafiksäkerheten på Algatan.
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 Lomma bibliotek bjuder på författarträffar med två av våra  
 lokala storheter, barnboksförfattaren Johan Rockbäck och  
 deckarförfattaren Anders de la Motte.

 På Kraften ställer Konstföreningen ut street art-konstnären  
 Limpo från Malmö och där erbjuds även graffitiworkshop.

 På Folkets hus visas en familjeföreställning med folkkära  
 Clownen Manne.

 

Glöm inte att boka lördagen den 20 oktober!
Då är det dags för:
Detta blir dagen då Lomma kommer
att sjuda av olika kulturhändelser, från
förmiddagen till långt in på kvällen.

Hela programmet kommer att finnas på lomma.se

 Riksteaterföreningen har bjudit in Anders Mårtenssons  
 succéföreställning Imitera, där han gestaltar kändisar som  
 Tommy Körberg, Kalle Moraeus, Cornelis med flera.
 Några exempel finns på bilden ovan.

 På Dansrotundan kan man njuta av visor och skrönor med  
 Stefan Ljungqvist och Elin Ljungqvist.

 Kvällen kommer att avslutas utomhus med eldshow och  
 dansare från Pangea Scenkonst på Centrumtorget i Lomma.

Stora delar av kulturföreningslivet är med och arrangerar 
Kulturfesten och till dessa även Kulturskolan, fritidsgårdarna, 
Havsblick, kyrkan och teaterföreningarna. 

När tidningen går till tryck är dessa
programpunkter klara.
Men det kommer mycket mer.

Det gick som en dans
Den tredje upplagan av Dansveckorna
lockade många deltagare, inte minst tack 
vare det härliga sommarvädret.

– Vi fick många spontanbesök i år av badgäster som stannade 
till, berättar kultursamordnare Annica Widmark och fortsätter:
– På programmet fanns en del nya dansstilar, bland annat lindy 
hop, balboa och salsa. Det ska ju finnas nåt för alla.
Även i år lockade vi besökare från hela Skåne.
– Vi har haft ett jättefint samarbete mellan de olika dansfören-
ingarna. Lomma kommun ställer upp med scen och marknads-
föring. Totalt blev det omkring 2 500 besökare under de
tre veckorna. Flest besökare hade vi på gammeldans- och
buggkvällarna.
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Ett medlemskap skulle innebära att
VA SYD står för drift och underhåll av 
kommunens vatten- och avloppsled-
ningar.
Anledningarna att ansöka om medlem-
skap i VA SYD är många. Förekomsten av 
bland annat mikroplaster och läkeme-
delsrester i vårt avloppsvatten kommer 
att ställa högre krav på den renings-
teknik som krävs för att möta framtida 
reningskrav.
– VA-verksamheten är komplex och VA 
SYD, som en stor specialiserad organisa-
tion, bedöms ha bättre förutsättningar 
för att möta förväntade framtida ökade 
krav på rening av spill- och dagvatten, 

Den 13 september var sista dagen för 
inlämning av förslag till arkitekttävlingen 
om Framtidens Bjärred – en ny stadsdel 
i Lomma kommun.
Ett 50-tal tävlingsförslag hade kommit in 
till kommunen.
– Det blev ett fantastiskt gensvar, kon-
staterar kommunstyrelsens ordförande, 
Robert Wenglén och fortsätter:
– För mig är detta ett tydligt kvitto på 
hur attraktivt Bjärredsområdet är och 
vilken potential som finns i den norra 
kommundelen, något som arkitekterna 
ser. Det här ska bli spännande!

Nya arbeten på gator och vägar

Söker medlemskap i VA SYD
Den 6 september togs beslut i kommunfullmäktige om att 
Lomma kommun ska ansöka om medlemskap i VA SYD. 

säger Tommy Samuelsson, samhälls-
byggnadschef.
Att ingå i en större organisation skulle 
medföra en större säkerhet när det 
gäller sårbarhet och känslighet för stör-
ningar. En större samlad VA-organisation 
ger också tillgång till fler specialister 
och gör verksamheten bättre rustad för 
framtida kompetensförsörjning.
För att fortsatt behålla det lokala infly-
tandet kommer det att bildas en ägar-
nämnd, som kan påverka förbundets 
verksamhet när det gäller större investe-
ringar. Dricksvattnet till kommunen 
kommer även fortsättningsvis att tas 
från sjön Bolmen.

Ansökningstiden
kan variera mellan

utbildningsanordnare.

Läs mer på
lomma.se/vuxenutbildning

eller kontakta
studievägledare Elin Björkman

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

på Lärcentrum,  Vinstorpsvägen 6, 
Lomma

Dags att söka till
KOMMUNAL

VUXEN-
UTBILDNING
till våren 2019

Lärcentrum,
Lomma kommun
Tel 0733-411213
sofie.gunnarsdotter@lomma.se
www.facebook.com/LcLomma

Kommunens ungdomskoordnator
vänder sig 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 framtidsplaner?
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, Sofie Gunnarsdotter.

Blåbärsgatan, Lomma
Nuvarande parkeringsyta minskas till 20 p-platser.
Övrig yta görs om till fördröjningsyta för dagvatten (svackdike), det vill säga 
dagvattenbrunnar i gatan rivs, dagvatten leds in till fördröjningsyta och rinner 
bort efterhand som marken kan ta emot det.
Fördröjningsyta utformas som gräsyta och i den planteras svarttall.
Huvudgatan får ny asfaltbeläggning, gångbanor breddas något och får ny 
kantsten.

– Ett kvitto på hur attraktivt Bjärred är!
Under hösten väntar ett omfattande 
juryarbete och en vinnare beräknas vara 
utsedd i mitten av december.
I juryn ingår både yrkesverksamma 
personer, kommunala tjänstemän och 
politiker. Gruppen kommer att träffas
vid ett flertal tillfällen under hösten för 
att gå igenom förslagen och slutligen 
kora en vinnare.

Efter juryns första sammanträden den 
24-25 oktober kommer de inkomna 
förslagen att presenteras på Sveriges 
arkitekters hemsida och på lomma.se.
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”Cykelen e nyckelen till friheten”
För den som kan sin Danne 
Stråhed är detta en numera 
ganska välkänd låttitel, men 
det är också namnet på ett 
projekt inom socialförvalt-
ningen som ska göra livet 
lite rörligare och roligare för 
personer med olika funk-
tionshinder.

Corina Carlgren, Silviasyster på Lomma 
kommun, berättar:
– En parcykel har länge stått högt upp 
på vår önskelista. Tidigare var vi hänvi-
sade enbart till bilar och bussar och, i 
de fall det var möjligt, promenera om vi 
ville bege oss ut i kommunen. Vi sökte 
projektpengar och fick nu möjlighet att 
köpa in cykeln.
Cykeln är robust, ser nästan lite tung och 
klumpig ut men är otroligt lättcyklad. 
Det demonstrerade Corina och dagens 
co-driver Gert Berggren, som tillsam-
mans visade mästerverkets möjligheter.
Det gick undan! Tekniskt är den ett litet 
snille som inte bryr sig om det bara är 
en person som trampar eller om båda 
trampar och kanske till och med i otakt. 
Allt rättar tekniken till. Cykeln är även 
utrustad med el-drift om man vill ha lite 
hjälp på vägen. 
– Nu kan vi ta en tur ut i kommunen 
utan att det behövs så mycket förbere-
delse. För en person med till exempel 
Kognitiv sjukdom (demenssjukdom) är 
det värdefullt att få uppleva de miljöer 
där personen rörde sig tidigare. Det kan 
ge trygghet och stärka identitet och 
självkänsla. Det kallas för reminiscens, 
vilket betyder hågkomst eller att väcka 
minnen till liv. Dessutom är det skönt 
att känna vinden i ansiktet och håret 
fladdra, konstaterar Corina Carlgren och 
Gert Berggren instämmer.
– Det är väldigt uppskattat när vi cyklar till 
det gamla huset, den gamla arbetsplat-
sen eller den gamla skolan. Det är många 
minnen som kommer fram och som vi 
från personalen får lyssna till när vi är 
ute tillsammans. En person som kanske 
annars är lite tyst och och tillbakadragen 
kan blomma upp som aldrig förr under 
cykelturerna. 

Bakgrund: Arbetsmetoden skapades 
under 1960-talet av den amerikanska 
psykiatrikern Robert Butler. Efter att 
först ha tillämpats främst i England och 
USA har den spridit sig till flera länder. 
Metoden bygger på en persons minnen. 
Upplevelser från barn- och ungdoms-
åren finns länge kvar hos den demens-
sjuke. Med hjälp av ”igångsättare” som 
fotografier och föremål, kan kommuni-
kationen underlättas.

– Vi har så mycket att prata om när vi är 
ute och cyklar tillsammans, säger Gert 
Berggren. Man är nära allt. Vi brukar 
stanna till och titta på saker vi ser.
Corina Carlgren instämmer:
– Det kan ibland bli väldigt djupa diskus-
sioner. Minnen kommer fram från barn-
domen, från ungdomen och skolan och 
från alla verksamma år. En cykeltur ger 
lugn och ro och det i sin tur kan resultera 
i oerhört goda och personliga möten. 

– Hej då, vi ses!



Lördag 1 dec kl. 14.00
Lomma Folkets hus
Burger Princess  Från 4 år
Biljetter 50 kr på biblioteken / Billetto.se
Arr. Lomma Folkets husförening

Sö 25 nov kl. 15.00
Lomma Folkets hus
Musikmaskinen  Från 3 år.
Biljetter 50 kr på biblioteken / Billetto.se
Arr. Lomma Folketshusförening

Lö 8 dec kl. 15.00
Hörsalen, Bjärreds bibliotek
I väntan på jul
Ensemble Mare Balticum – julstämning.
Biljetter 50 kr på biblioteken / Billetto.se
Arr. Lomma Folketshusförening

Sagoskoj på biblioteken
Sagostund från 3 år
BJÄRREDS BIBLIOTEK
Tisdagar kl. 15.00 –15.30
9/10, 16/10, 23/10, 6/11, 13/11,
20/11 & 27/11
LOMMA BIBLIOTEK
Fredagar kl. 9.30–10.00
12/10, 26/10, 9/11, 23/11 & 7/12

27 okt-4 nov
HÖSTLOV

Se årets höstlovsaktiviteter på
lomma.se/lov

MUSIK

Sö 28 okt kl. 15.00
Lomma Dansrotunda
Fransk musikafton
Anna-Lena Brundin, Jan Sigurd &
Lomma-Bjärreds Dragspelsorkester.

To 15 nov kl. 19.00
Lomma bibliotek
Utvidgat spel
Poesi och pop med Jonas Ellerström, 
Martti Soutkari och Blago Bung.
Entré 50 kr
Arr. Kultur- och fritidsnämnden

UTSTÄLLNINGAR

1 april–31 okt
Skånska Lantbruksmuseet
Elevenborgsvägen 3 i Alnarp
Öppet ons o sön kl. 13–16. Fri entré.

29 sept–25 okt
Lomma bibliotek
Fotoklubben Objektivet

6–21 okt
Kraften, Lomma
Limpo
Öppet lör o sön
Arr. Lomma Konstförening

2 okt–2 nov
Bjärreds bibliotek
Ulla Lundberg - akryl

27 okt–21 nov
Lomma bibliotek
Agneta Ljungberg

24 nov–6 dec
Lomma bibliotek
Konstför. vinstutställning
Arr: Lomma Konstförening

6–30 nov
Bjärreds bibliotek
Eva Persson - textil/foto

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

BARN & FAMILJ

Lö 6 okt kl. 14.00
Lomma Dansrotunda
Djungelns hemlighet
med Eva Funck & Hönapöna
Biljetter 50 kr på biblioteken / Billetto.se
Arr. Lomma Folketshusförening

Lö 13 okt kl. 15.00
Hörsalen, Bjärreds bibliotek
Musik i rörelse  Från 4 år
Biljetter 50 kr på biblioteken / Billetto.se
Arr. Lomma Folketshusförening

Sö 4 nov kl. 14.00
Lomma Folkets hus
Hunden  Från 4 år
Biljetter 50 kr på biblioteken / Billetto.se
Arr. Lomma Folketshusförening

Fr 16 nov kl. 19.00
Lomma Dansrotunda
Konsert med Nadin, Gabriel & 
Filip från Tarabband
Musik på olika språk – kurdiska, persiska, 
turkiska, arabiska, svenska och engelska. 
Fri entré.

TEATER

Lö 20 okt kl. 19.00
Lomma Folkets hus
Imitera! solo med Anders Mårtensson
Biljettbokning Tel 070–3475460
Pris: vuxen 150 kr, studerande 75 kr
Arr. Lomma-Bjärred Riksteaterförening

Lö 24 nov kl. 19.00
Lomma Folkets hus
När vi träffade varann
Biljettbokning Tel 070–3475460
Pris: vuxen 150 kr, studerande 75 kr
Arr. Lomma-Bjärred Riksteaterförening

BIBLIOGRAFEN

Lö 6 okt 19.00
Lomma bibliotek
Aida - Live på bio
3 tim 56 min, två pauser. Svensk text.
Biljetter 250 kr säljes på biblioteken.
Lomma bibliotek

Lö 27 okt 19.00
Flickan från Vilda Västern
Live från Metropolitan Opera i New York.
3 tim 42 min, två pauser. Svensk text.
Biljetter 250 kr säljes på biblioteken.

To 8 nov 19.00
Lomma bibliotek
En fantastisk kvinna
Regi: Sebastián Lelio.
I samarbete med Latinamerika i Fokus
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Må 1 nov kl. 19.00
Lomma bibliotek
Ernst Norlind - inte bara storkar
Annika Christerson berättar om
konstnären, museet och föreningen.
Biljetter 50 kr.
Arr: Kultur- och fritidsnämnden samt 
Lomma konstförening

Ti 6 nov kl. 18.00
Lomma bibliotek
Fjelie under ytan
Sofia Lindberg och Katalin Schmidt Sabo 
berättar om Fjelie bytomt.
Fri entré, bilj hämtas bibl fr.o.m. 20/10.

On 14 nov kl. 19.00
Bjärreds bibliotek
Sex ben är starkare än två -
om att utbilda en servicehund
Julia Augustsson berättar.
Fri entré. Bilj på bibl fr.o.m. 27/10.

Ti 20 nov kl 19.00
Bergasalen, Bjärred
Se ljuset i det svarta
Föredrag med Annika Östberg.
Kostnad: 50 kr
Anmäl senast 19 nov till 046-440 41 59, 
irene.palsson@svenskakyrkan.se

ÖVRIGT

2 okt kl. 16–18 Bjärreds bibliotek
4 okt kl. 16–18 Lomma bibliotek
6 nov kl. 16–18 18 Bjärreds bibliotek
8 nov kl. 16–18 Lomma bibliotek
Behöver du juridisk info?
Studenter på juristprogrammet erbjuder 
kostnadsfri juridisk information.
Obl. tidsbokning, anm på biblioteken.

On 3 okt 18.00
Lomma bibliotek
Qigong
Gunilla Henriksson föreläser.
Fri entré, biljetter hämtas på biblioteken

Må 15 okt kl. 10.30–12.00
Bjärreds bibliotek
Bok & kaffe
Vi träffas, fikar och pratar om böcker.
Anmälan till biblioteken.

Lö 20 okt

Kulturfest Lomma
Kulturupplevelser för alla.

Se programmet
lomma.se/kulturfest

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

FÖREDRAG

On 3 okt 19.00
Bjärreds bibliotek
En god hemmafru har alltid
väldigt mycket att stå i ...
Karin Eriksson berättar om en skräm-
mande och mörk tid i Portugals historia.
Fri entré, biljetter på biblioteken.

Ti 9 okt 18.30
Bjärreds bibliotek
Författarbesök: Karin Alfredsson
”Skrik tyst så inte grannarna hör.”
Entré 50 kr, biljetter på biblioteken.

To 11 okt kl. 19.00
Lomma bibliotek
Författarbesök: Ola Larsmo
”Swede Hollow.”
Entré 50 kr, biljetter på biblioteken

On 17 okt kl. 18.00
Lomma bibliotek
Astronomi - en resa bland
stjärnor och planeter
Rymdforskaren Karl Wahlberg Jansson.
Fri entré, biljetter på biblioteken.
Arr. Kultur- och fritidsnämnden samt 
Lunds universitet

On 24 okt kl. 19.00
Lomma bibliotek
Författarbesök: Anne Awärd
”Vera.”
Entré 50 kr, bilj. på bibl fr.o.m. 27/8
Arr. Kultur- och fritidsnämnden

To 25 okt kl. 18.30
Bjärreds bibliotek
Författarbesök: Mikale Niemi
”Koka björn.” Elever från Kulturskolan.
Entré 50 kr, bilj på bibl fr.o.m. 27/8
Arr. Kultur- och fritidsnämnden

On 31 okt kl. 19.00
Bjärreds bibliotek
Alnarp 1908–1964
Göran Thomé berättar och visar bilder.
Fri entré, bilj på bibl fr.o.m. 13/10.

Lö 20 okt kl. 19.30–24.00
Lomma Dansrotunda
Danskväll Rosmaries orkester
2 moderna och 1 gammaldans.
Arr: GDF-Öresund

Bjersunds Tegelbruk
Sö 25 nov kl. 12.00–16.00
Julmarknad
Hantverkare visar sina alster.
Hembakta lussekatter, kaffe och julkakor.
Arr: Hembygdsför i Lomma kommun

Må 12 nov kl. 19.00
Bjärreds bibliotek
Kura skymning
Tänder levande ljus och läser högt.
Fri entré. Ingen föranmälan

Ti 13 nov 13.00–16.00
Bjärreds bibliotek
20 nov 13.00–16.00 Lomma bibliotek
IT för ovana
Obligatorisk tidsbokning till biblioteken

To 22 nov kl. 15.00
Borgeby Stenugnsbageri & Kafé
Gemensam läsning –
Shared Reading i Borgeby
Eftermiddagsfika, högläsning, samtal.
Entré 20 kr. Anmälan till biblioteken.

Lö 24 nov kl. 19.30–24.00
Lomma Dansrotunda
Danskväll Ajax orkester
2 moderna och 1 gammaldans.
Arr: GDF-Öresund

On 28 nov 19.00
Bjärreds bibliotek
Boktips inför julen
Eva Lassen presenterar läsvärda böcker. 
Elever från Kulturskolan. Fri entré,
Bilj på bibl fr.o.m. 27/10.
Arr. Kultur- och fritidsnämnden

Lö 15 dec 11.00–15.00
Lomma Dansrotunda
Jul på Rotundan
Klassisk julmarknad. Hantverk, glögg, 
pepparkakor, lussekatter, sång, lotteri 
och andra spännande aktiviteter för 
hela familjen. Fri entré.
Arr: Lomma Folketshusförening
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Vädergudarna och den europeiska trafikantveckan hade verk-
ligen samverkat när de lokala aktiviteterna drog igång med en 
cykeldag på Centrumtorget i Lomma. Solen strålade, vindarna 
hade gått och lagt sig och det var en alldeles utmärkt dag för 
en cykeltur. Något som många noterat. Det var en strid ström 
av intresserade som ville kolla på evenemanget och prata 
trafiksäkerhet.

Europeiska trafikantveckan arrangeras 
runt om i Europa för att uppmuntra till 
hållbara resor och transporter. Om fler 
väljer att gå, cykla och åka kollektivt i 
större utsträckning blir det stora vinster 
— både för individen och samhället! 
Minskad klimatpåverkan, trevligare 
tätortsmiljö och bättre hälsa är några av 
dessa vinster.
Cykeldagen var startskottet till en hel 
vecka med olika aktiviteter runt om 
i kommunen. En ganska utmanande 
cykelbana för barnen hade lagts ut där 
balansen fick sig en ordentlig prövning.
På plats fanns representanter från nä-
ringslivet, föreningar, polis och Lomma 
kommun för att prata trafiksäkerhet. 
Blåsorkester från kulturskolan uppträdde. 
Invigde gjorde kommunstyrelsen ordfö-
rande Robert Wenglén som bland annat 
berättade om de cykelleder som skapats.
Till cykeldagen hade också kommunens 
nya cykelkarta blivit klar.
– Det pågår mycket arbete. Vad jag nu 
ser fram emot är att vi kan få prova 
idén med en ”vandrande skolbuss”. Det 
är så nära till det mesta i vår kommun, 
men ändå så lätt att välja bilen framför 
cykel eller att promenera. För många är 
tiden knapp och ska räcka till så mycket. 
Det blir självklart en utmaning för alla 
föräldrar att inte ta bilen utan istället 
cykla med barnen till deras kultur- och 
fritidsaktiviteter, sa Robert Wenglén. 

Under veckan bjöds bland annat på 
en föreläsning med rubriken ”Genom 
livet på cykel” med etnologen Charlotte 
Hagström och cykeltipsrundor, i både 
Bjärred och Lomma, för att uppmärk-
samma den nya cykelkartan.
Under Trafikantveckan kunde man också 
stöta på personal från Lomma kommun 
som uppmärksammade de som valde att 
cykla, gå eller åka buss, genom att bjuda 
på fika.
– Vår restävling för skolklasser var också  
ett uppskattat inslag, berättade Åsa Cor-
nander som jobbat med arrangemanget 
tillsammans med Moa Danielsson. Barn 
som går och cyklar till skolan blir pigga-
re, friskare och koncentrerar sig bättre.
För att på ett enkelt och roligt sätt upp-
märksamma dessa fördelar hade klasser 
i årskurs F-6 möjlighet att tävla om 
vilken klass som kan gå och cykla mest 
till skolan under Trafikantveckan.
Någon som fick många frågor om trafik-
säkerhet var Mikael Rydberg, Lommas 
förra lokalpolis som numera är verksam 
i Kävlinge.
– Vi får många frågor inom olika om-
råden, men de flesta handlar ändå om 
samspelet mellan cyklister, de som går 
och bilister. Väldigt många är osäkra på 
vad som gäller och vem som ska släppa 
fram vem i olika sammanhang. Man 
måste tänka på att det är ett samspel 
ute på våra gator och vägar.

Bästisarna Maja Persson och Agnes 
Larsson, båda 8 år, var snabba att pro-
va hinderbanan – inte bara en – utan 
flera gånger. Men det gällde att vara 
säker på balansen.
Maja och Agnes var också helt överens 
om att det är kul att cykla, även om det 
knappt blir cykeln till skolan.
– Vi går oftast eftersom vi bor bara någ-
ra minuter bort från skolan. När vi cyklar 
så har vi alltid någon vuxen med.
Majas mamma, som var med kompisar-
na på cykeldagen, menade att det är bra 
försörjt med cykelbanor dit de vill cykla.
– Nya cykeltunneln under järnvägsom-
rådet har också gjort det enklare och 
säkrare för bland annat oss som bor på 
”Bärgatorna” i den östra delen av Lom-
ma tätort att komma ner till centrum.

Här sattes balansen på prov!

Åsa Cornander och Moa Danielsson visar upp den nya cykelkartan
som finns att hämta i kommunhusets reception.


