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 • 

Aktuellt från Lomma kommun
Vecka 12, 2023Vecka 12, 2023

Nästa uppslag kommer den 29 april! Aktuell information hittar du alltid på lomma.se

Hitta energitjuvarna i ditt hem

Låna en 

elmätare! 

 •

Påsk på  
biblioteken

Biblioteken i Lomma & 
Bjärred ordnar en rad olika 
arrangemang under våren. 
Se alla evenemang på 
biblioteklb.se. 

Andra påsklovsaktiviteter 
hittar du på lomma.se/lov
                                                                                                    
Minibio 
Måndag 3 april kl. 13.00, Bjärreds bibliotek                                     
Onsdag 5 april kl. 13.00, Lomma bibliotek,
Välkomna på en häxig filmstund. Vi bjuder 
på popcorn. För mer information kontakta 
biblioteket. Begränsat antal platser, anmä-
lan till biblioteket. Från ca 4 år.

Bio på bibblan
Måndag 3 april kl. 13.00 Lomma bibliotek      
Onsdag 5 april kl. 13.00  Bjärreds bibliotek                                                      
Hopper har alltid drömt om att bli en stor 
äventyrare. När kungen hotas känner 
han att det äntligen är dags att utföra 
hjältedåd. Filmen är 87 min. Vi bjuder på 
popcorn. Begränsat antal platser, anmälan 
till biblioteket. Från 7 år.   
 
Påskpyssel 
Tisdag 4 april kl. 10.00-13.00 (Bjärred)  
och kl. 13.00-16.00 (Lomma)
Välkommen till oss och pyssla loss inför 
påsken! Skapa egna påskägg, påskkär-
ringar, kycklingar och annat kul som hör 
påsken till. Drop-in. Från ca 4 år.
                                                                                                            
Sagostund + påskpyssel 
Tisdag 4 april kl. 14.30 Bjärreds bibliotek  
Välkommen på en mysig sagostund i bib-
liotekets samlingsrum. Vi rimmar, ramsar 
och läser påskiga böcker, sedan pysslar 
vi en stund tillsammans. Drop-in. För alla 
barn 3-5 år.

Andra aktiviteter

Juridisk information
Tisdag 28 mars i Bjärred och onsdag  
12 april i Lomma, kl. 16.00-18.00
Juristjouren är en ideell förening som be-
står av studenter på juristprogrammet vid 
Lunds universitet och erbjuder kostnadsfri 
juridisk information.

Shared Reading för alla
Tisdag den 4 april, kl 10.00-11.30, Lomma 
bibliotek 
En stressfri litteraturcirkel för dig som 
tycker om att läsa, diskutera och jämföra 
dina tankar med andra. Ingen förberedelse 
krävs, vi läser en novell, bit ur en bok och 
kanske någon dikt ibland. Anmälan till 
biblioteket.

BiFF

Informationsträff för dig 
som är ny i anhörigrollen

BiFF är en utbildning på tre 
tillfällen för föräldrar som ska 
eller har separerat.

Utbildningsprogrammet Barn i Föräldrars 
Fokus är framtaget av Rädda Barnen och 
huvudfrågan i utbildningen är: Vad kan 
jag som förälder göra för att underlätta 
för mitt barn?

Tillsammans med andra föräldrar diskute-
rar du och tar del av kunskap om hur barn 
reagerar vid föräldrars separation.

Startdatum är ännu inte satt utan kurs-
ledarna hör av sig till dig som anmäler 
intresse.

Läs mer och anmäl dig via lomma.se/biff

Hjälper du någon i din närhet som är äldre 
eller långvarigt sjuk, fysiskt eller psykiskt? 
Då kan du få hjälp av Anhörigstödet.

Välkommen på en informationsträff för dig som är ”ny” i 
anhörigrollen eller inte vet var du ska vända dig med dina frå-
gor. Vi kommer bland annat att berätta om hur vi kan hjälpa 
dig och var du kan vända dig i olika frågor.

• Onsdagen den 29/3, kl. 14.00-15.30 
• Torsdagen den 13/4, kl. 17.00-18.30 
• Onsdagen den 3/5 kl. 14.00-15.30 
• Onsdagen den 10/5, kl. 17.00-18.30 

Plats: Anhörigstödet, på Havsblick, Centrumgatan 4, Lomma. 
Du anmäler dig till oss på telefon 040-641 16 50 eller via  
e-post: anhorigstodet@lomma.se.

Sök sommarens  
viktigaste jobb!

Vi söker dig som vill jobba som sommar-
vikarie i äldreomsorgen. 

Tycker du om att arbeta med människor och speciellt äldre 
människor? Har du lätt att förstå och bry dig om andra?  
Då är du den vi söker! Kanske är du undersköterska, vårdbi-
träde eller på väg att bli. Eller så har du erfarenhet från andra 
yrken inom service och är van att möta människor.  

Arbetet handlar om att skapa trygghet. I äldreomsorgen 
arbetar du med personliga omvårdnadsinsatser, medicinska 
arbetsuppgifter, dokumentation och uppföljning. Vissa prak-
tiska serviceinsatser kan också förekomma. 

Läs mer om jobbet och ansök via lomma.se/ledigajobb 

Vill du veta mer om jobbet får du gärna ta kontakt med vår 
medarbetare Magnus Christiansson via  0709-41 31 45. 

I de senaste trygghets-
mätningarna har Lomma 
kommun haft bra värden. 
Buskörning med mopeder har 
dock stuckit ut i Lomma tätort 
och många upplever det här 
som ett problem. 

De åtgärder som Polisen tillsammans med 
Lomma kommun har vidtagit har minskat 

Rollatorservice

Nu kan du låna en elmätare 
på biblioteken i Lomma 
och Bjärred. Du lånar 
med ditt lånekort från 
biblioteket och under en 
vecka kan du utforska 
energianvändningen i ditt 
hem.

Under förra året tredubblades kontakten 
med kommunens energi- och klimatråd-
givare. Många frågor handlade om hur 
man kan minska sin energianvändning 
och efterfrågan på att låna elmätare från 
kommunen var stor. Nu är det möjligt att 

I mitten av mars 2023 
skickar Socialstyrelsen 
ut undersökningen 
”Vad tycker de äldre om 
äldreomsorgen?” till dig som 
är 65 år eller äldre och som 
är beviljad hemtjänst eller 
särskilt boende.

Vi är glada om du som får enkäten tar 
dig tid att svara på enkäten per post eller 
via internet. Din åsikt är viktig för oss! 
Vi vill veta både vad du är nöjd med och 
vad vi kan göra bättre. Det är frivilligt att 
svara, men ju fler som svarar desto mer 
tillförlitligt blir resultatet.

Ta gärna hjälp av en anhörig, närstående 
eller god man om du tycker det är svårt 
att besvara enkäten själv. Tänk dock 
på att det är dina åsikter som enkäten 
efterfrågar, inte din närståendes eller 
anhöriges.

Enkäten kan besvaras per post eller digi-
talt via internet. På internet kan frågorna 
även besvaras på engelska, arabiska, 
finska, meänkieli och samiska.

Du kan svara till den 26 maj. Resultatet 
publiceras preliminärt i början av oktober 
på socialstyrelsen.se.

Tyck till om  
äldreomsorgen!

Kom och få din rollator servad! 
Under tiden du väntar serverar 
vi kaffe och kaka för 10 kronor. 

• Mötesplats Havsblick, Centrumgatan 
4 i Lomma. Måndagen den 17 april kl. 
13.00-15.00.  

• Mötesplats Bjärred, Hans Jonas väg 
8 i Bjärred. Fredagen den 21 april kl. 
13.00-15.00.  

Servicen gäller endast rollatorer utskrivna 
av kommunen. Varmt välkommen! 

låna en sådan genom ett samarbete med 
biblioteken. Med elmätaren kan du enkelt 
se hur mycket el en apparat använder och 
på så vis hitta och bli av med onödiga  
energitjuvar, säger Sara Östberg, energi- 
och klimatrådgivare.

Enkelt att låna – och mäta
Att låna en elmätare på biblioteket är lika 
enkelt som att låna en bok. Du använder 
ditt lånekort och kan sedan låna elmäta-
ren under en vecka. Om du inte har något 
lånekort, kan du enkelt och kostnadsfritt 
skaffa ett på biblioteket. Att mäta är inte 
heller svårt. Du stoppar in elmätaren i ett 
uttag och därefter kopplar du valfri apparat 
till elmätaren.

Elmätarna finns till utlån på biblioteken i 
Lomma och Bjärred. Om det inte finns nå-
gon mätare tillgänglig på det bibliotek som 
ligger närmast dig, går det bra att reservera 
en mätare på samma sätt som du reserve-
rar böcker. 

Reservationen kostar ingenting. Det enda 
du behöver är ett lånekort och du får ett 
meddelande när elmätaren finns att hämta.

Vill du veta mer?
Om du har frågor om hur du lånar elmätare 
på ditt bibliotek, kontakta Lomma bibliotek 
på 040-641 13 73 eller Bjärreds bibliotek på 
040-641 17 93.

Farligt avfall-bilen 25 april

Tyck till om mopeder!Tyck till om mopeder!
problemet marginellt. För att kunna vidta 
åtgärder som ger mer effekt behöver vi 
veta mer om när, var och varför problemen 
uppstår. Polis och kommun kommer därför 
att genomföra en enkätundersökning angå-
ende buskörning med mopeder. 

Digital enkät
Enkäten kommer att finnas tillgänglig att 
svara på digitalt mellan den 31 mars och 
den 15 april via lomma.se/trygghet och 
våra sociala forum samt via länk på Polisen 
Kävlinges Facebook och Instagram. 

Till Farligt Avfall-bilen kan du som privat-
person lämna farligt avfall och mindre 
elprodukter från hushållet (upp till en 
mikrovågsugns storlek).

• Den 25/4, kl. 16.30-17.00 är den i 
Bjärred, på återvinningsstationen  
på Alfredshällsvägen. 

• Den 25/4, kl. 17.30-18.30 är bilen i 
Lomma, på Hamntorget 1, framför 
biblioteket. 

Påskhelgen påverkar inte sophämtningen. 
Dina kärl töms enligt hämtningsschemat. 

Medborgardialog 3 och 12 april
Måndagen den 3 april, kl. 18.00-19.30 
kommer Polisen att stå på Centrumtorget 
i Lomma tillsammans med kommunens 
trygghetsvärdar. Den 12 april, kl. 19.00-
20.00 träffas vi i kommunhuset i Lomma. 
Välkommen att träffa oss och prata 
mopeder med oss! (Det behövs ingen 
föranmälan.)

Prata med era ungdomar!
Felaktigt beteende och utrustning i trafiken 
är en risk för både mopedförare och andra 
trafikanter. 

Vi vill att trafikmiljön ska vara säker för alla 
och vi är många som kan hjälpa till med 
det. Föräldrar är extra viktiga. Prata trafik 
med era barn! Om de har mopeder, testa 
dem med jämna mellanrum så ni vet att 
de är trafiksäkra och inte trimmade eller 
ändrade på annat sätt.

Välkomna att höra av er med  
era synpunkter på lomma.se/trygghet

Att vara förälder till en 
tonåring kan vara både 
spännande och utmanande. 

ABC-tonår är en föräldrautbildning där 
du som förälder (eller som lever nära en 
tonåring) får möjlighet att prata om en 
rad olika områden och utmaningar i livet 
som tonårsförälder. Syftet är att stärka 
relationen och bidra till att tonåringen mår 
bra. Vi kommer bland annat att prata om 
kommunikation, gemensamma stunder, 
stress och hantera problem. 

Datum: 11/4, 25/4, 9/5 och 23/5 
Tid: 15.30-18.00 
Plats: Esplanaden 15 C, Lomma

Läs mer på lomma.se/abctonår

ABC-tonår

Varje tisdag har byggenheten Öppet hus 
på kommunhuset i Lomma för frågor och 
funderingar om byggprojekt, strandskydd 
eller annat som rör byggenheten. Fram tills 
nu har tidsbokning skett genom att ringa till 
Kontaktcenter. Nu kan du även själv boka 
din tid digitalt.

Detta gäller de bokningsbara tiderna mel-
lan kl. 17.00–18.00. Kl. 16.00–17.00 är det 
drop- in, precis som vanligt.

Läs mer på lomma.se/bygga-bo-och-miljo

Snabba besked 
med Expresslov!
Har du planer på att byta färg på huset, 
bygga ett uterum eller installera en 
eldstad och behöver bygglov? Boka en 
tid för att träffa en bygglovshandläg-
gare, berätta om ditt projekt och få 
ditt bygglov för enklare åtgärder redan 
samma dag. 

Under våren 2023 har vi följande bok-
ningsbara tillfällen:
• Bjärred: 14/4, 5/5, 26/5 
• Lomma: 21/4, 12/5, 2/6

Vid dessa tillfällen kommer bygglovs-
handläggare finnas tillgängliga för fysiska 
möten. I Lomma står vi utanför bibliote-
ket, och i Bjärred utanför Stationen 2.0.

Vid dessa tillfällen kommer handläggarna 
att möta dig som söker bygglov för att ha 
en avstämning kring dina önskemål för 
ditt projekt. Vid dåligt väder blir du som 
har bokat tid kontaktad för att i stället 
ses i kommunhuset eller digitalt. 
Tänk på att du behöver boka ditt möte i 
förväg. 

Läs mer och boka din tid på 
lomma.se/expresslov 

Digital bokning  
på byggenheten

Tisdagen den 25 april 
kommer Farligt Avfall-bilen  
till Lomma kommun.

Läs mer på sysav.se

CRAFT

Är du orolig för att någon i din 
närhet dricker för mycket? 
Eller använder droger? 

Öppenvården erbjuder dig som anhörig 
möjlighet att dela dina erfarenheter och 
tankar med andra som befinner sig i lik-
nande situation. 

Målen med CRAFT är att förbättra mående 
och relationer, minska den anhöriges 
användning av droger samt engagera när-
stående att börja behandling.

Med start den 13 april träffas vi åtta tors-
dagar i rad, kl. 16-18 på Esplanaden 15 C i 
Lomma. Programmet är kostnadsfritt. 

Läs mer och anmäl dig på: lomma.se/craft

KURSER FRÅN ÖPPENVÅRDEN

Enkät med dialogmöte 3 och 12 april
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