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Nästa annons hittar du på  
mittuppslaget den 4 december. 

Aktuell information  
hittar du alltid på lomma.se

Adam Lorentzi och Freja 
Pennsäter tilldelas Lomma 
kommuns kulturstipendium 
2021. Pristagarna får dela på 
30 000 kronor och kommer 
att uppmärksammas på 
Kulturskolans julkonsert i 
Lomma kyrka den 5 december. 

Kultur- och fritidsnämnden delar årligen 
ut ett eller flera stipendier inom kultur-
området. Stipendiet kan tilldelas personer 
eller grupper med särskild anknytning till 
Lomma kommun. Kultur- och fritidsnämn-
den beslutade på sitt sammanträde den  
25 oktober att utse Adam Lorentzi och 
Freja Pennsäter till 2021 års stipendiater.  

Adam Lorentzi 
Adam är 19 år gammal och har spelat 
cello och trummor på Kulturskolan i 
Lomma kommun sedan sju års ålder. 
Därefter tog han steget till Malmö 
latinskola med inriktning musik och 
har nu uppnått ett stort delmål – 
jazzlinjen på Skurups folkhögskola. Ett 
steg närmare på vägen att uppnå sin 
dröm: att bli professionell jazztrum-
slagare. 

Adam tilldelas 2021 års kulturstipen-
dium av Kultur- och fritidsnämnden i 
Lomma kommun. Stipendiet kom-
mer att användas för att finansiera 
fortsatta studier. 

Freja Pennsäter 
Freja är 21 år gammal och har ägnat sig 
åt dans, teater och musik sedan unga 
år. Hon har bland annat gått hos ABF 
i Lomma och uppträtt på Goodnight 
Sun. Freja har också undervisat barn i 
teater och körsång hos ABF och stått på 
scen hos Nöjesteatern, Malmö opera 
och Lunds stadsteater. Efter tre år på 
Malmö latinskola började Freja på 
Balettakademin i Göteborg, där hon nu 
gör sitt tredje och sista år. 

Freja tilldelas 2021 års kulturstipen-
dium av Kultur- och fritidsnämnden i 
Lomma kommun. Stipendiet kommer 
att användas för att finansiera fortsatta 
studier.

Solcells- 
seminarium

och anställning för att tillsammans skapa 
en hållbar lösning.

Vill du veta mer? 
Läs mer på lomma.se/jobbcoach

Kultur- stipendier 
2021

Öppenvården startar nu en anhöriggrupp 
för dig som har någon närstående som är 
beroende av alkohol eller narkotika.

I gruppen får du som anhörig möjlighet 
att dela dina erfarenheter och tankar med 
andra som befinner sig i liknande situation.
Programmet sträcker sig över åtta veckor, 
med start den 11 november. Möten äger 
rum varje torsdag, kl. 13-15 på Öppen-
vården, Esplanaden 15C, Lomma

Programmet är kostnadsfritt. Du anmäler 
dig via: ulrika.aman@lomma.se, tel 0733-
41 12 83 eller jane.olsson@lomma.se, 
tel  0722-03 83 74.

Läs mer på lomma.se/craft

Går du inte på gymnasiet och är 16-20 år. Då 
kan du få stöd av Lomma kommuns ungdoms- 
koordinator som guidar dig rätt i val av studier 
eller yrke. 

Vi hjälper dig med jobbsökning eller praktikplats. Vi ger studiestöd 
eller den backning som passar dig bäst. Allt detta görs via det 
Kommunala aktivitetsansvaret – KAA. Tjänsten gäller dig som inte 
börjat gymnasiet, hoppat av gymnasiet eller avslutat gymnasiet 
utan examensbevis.  

Hör gärna av dig till Sofie Gunnarsdotter, ungdomskoordinator på 
Lärcentrum: sofie.gunnarsdotter@lomma.se, tel 0733-41 12 13

Är du 16-20 år? Går du inte i skolan? 
Då finns KAA för dig!

Vad hände vid Lomma IP 
under fotbolls-VM 1958? Hur 
gick det till när tåget kom till 
Bjärred i början av 1900-talet? 
Nu finns åtta historiska 
berättelser från olika platser 
i Lomma kommun samlade i 
appen Storyspot. 

Du laddar ner Storyspot gratis där appar 
finns. Tillåt appen att använda telefonens 
gps. Sök sedan efter platserna på kartan 
eller skriv ”Lomma” i sökrutan. Vi har även 
satt upp skyltar på de platser där histori-
erna utspelar sig. 

Yttrande om  
planerna på vind-
kraft i Öresund 
Länsstyrelsen har yttrat sig kring planerna 
kring vindkraft och konstaterar att havsba-
serad vindkraft inte är aktuell i någon del 
av Öresund enligt den fördjupande Havs-
planen för Öresund. En vindkraftpark vid 
Sjollen skulle bl.a. hindra yrkesfisket och att 
ha en stor påverkan på naturvärden. 

Kommunstyrelsen i Lomma kommun ställer 
sig bakom Länsstyrelsens synpunkter och 
ställer sig mycket frågande till projektets 
bidrag till en god samhällsomställning. 
Påverkan på boende och på Öresund blir 
oproportionerligt stor. Öresund är ett 
mycket känsligare hav jämfört med andra 
möjliga platser för vindkraft. 

Fakta: Företaget Eolus vind AB planerar 
att söka tillstånd för en vindkraftpark 
vid Sjollen i Öresund mellan Lomma och 
Köpenhamn. Området är cirka 12 km långt, 
två km brett och omfattar 20 vindkraftverk 
med en höjd av cirka 250 m. 

Två nya naturreservat 
är på gång. Det ena är 
Augustenborg, ett litet 
skogsområde norr om 
Borgeby. Det andra är 
Kyrkfuret norr om Lomma 
tätort. 

Skogen vid Augustenborg omges till stor 
del av jordbrukslandskap och är därför en 
särskilt viktig oas för det lokala växt och 
djurlivet. Det tätortsnära läget gör att om-
rådet har stor potential att utvecklas till ett 
uppskattat naturområde. Idag saknas det 

Vill du ha en mer hållbar energilösning 
hemma? Funderar du på om solceller  
kan vara något som passar dig och din 
fastighet? 

Då är seminariet den 15 november något 
för dig! Här får du information om sol-
celler, bygglov, tips och inspiration.

Läs mer och anmäl dig på  
lomma.se/solceller 

Stöd för anhöriga 
till personer med 
missbruk

Söker du personal? Lomma 
kommuns jobbcoacher 
erbjuder ett anpassat stöd 
och lösningar för flera olika 
anställningsformer.

Det kan till exempel handla om timan-
ställning, vikariat, säsongsarbete eller 
praktik. Kommunens jobbcoacher utgår 
från dina behov som arbetsgivare och 
individens förutsättningar. Det innebär 
att coacherna stöttar dig som arbetsgi-
vare och den arbetssökande hela vägen, 
från matchning, vidare till introduktion 

Jobbcoacher 
hjälper dig 
rekrytera

Jobbcoacherna Fredrik, Abdi och Nevin.

stigar i området. Prioriterat blir därför att 
skapa ett mindre stignät och att återskapa 
vissa ängsmiljöer och stråk som vuxit igen. 

Kyrkfuret bildar tillsammans med Habo-
ljungs fure ett viktigt sammanhängande 
grönstråk mellan kusten och Lomma tätort. 
Området är redan idag ett populärt rekrea-
tionsområde. Prioriterat blir att bevara 
äldre träd, skogsbryn, gläntor, död ved och 
ängar samt den strandnära ädellövskogen. 

Beslut om naturreservatens bildande fattas 
av kommunfullmäktige den 2 december. 
För att ta del av detta och andra beslut, 
besök gärna lomma.se.

Nya naturreservat föreslås 

På gång!

Min smarta väg  
till skolan 

En säkrare trafikmiljö runt skolan, 
friskare barn och mindre utsläpp. 
Det är något som de allra flesta av 
oss vill ha. 

Nu startar projektet Min smarta väg till skolan 
på Löddesnässkolan för en hälsosammare och 
miljövänligare väg till skolan. Den 10 november 
hålls en invigningsfest på skolgården. Under 
läsåret ska elever och lärare arbeta med olika 
teman kopplade till hållbarhet.  

Läs mer om projektet på
lomma.se/minsmartavagtillskolan 

Minimerings- 
mästarna

Vuxenutbildning vänder sig till dig som 
bor i Lomma kommun  och är 20 år eller 
har gått ut gymnasieskolan. Här kan du 
som har frågor om utbildning och arbete 
få hjälp och stöd. 

Mer information hittar du på Lomma.se/larcentrum

SFI-utbildning i svenska för invandrare
Du som är ny i Sverige eller behöver lära 
dig svenska är välkommen till oss. 
Vi erbjuder SFI undervisning i Lomma 
sedan augusti 2019.

Hur långt kan vi nå tillsammans? 

Augustenborg Kyrkfuret

Nu drar tävlingen Minimeringsmästarna 
med SYSAV igång. 

Under ett års tid ska tio hushåll från 
Lomma, Kävlinge och Svedala kommuner 
inspireras till att leva mer hållbart. Det 
kan handla om att laga restmåltider, säga 
nej till onödiga grejer och köpa begag-
nade presenter. Under hela tiden ska 
familjerna dela med sig av sina erfaren-
heter i sociala medier.

Från Lomma kommun är det fem familjer 
som är med och tävlar om att bli Minime-
ringsmästare. Följ gärna familjernas resa 
på sociala medier under året. Kanske kan 
du få inspiration, bra tips och råd på hur 
du kan leva mer hållbart och minska ditt 
avfall.

Läs mer på minimeringsmastarna.se

Tanken är att du ska kunna ta del av berät-
telserna både där de hände och hemifrån. 
Projektet är ett samarbete mellan Kultur 
och fritid i Lomma kommun och Storyspot. 
Vi hoppas att initiativet kan inspirera fler till 
att komma ut och utforska närområdet. 

I dagsläget finns det åtta berättelser. Detta 
vill vi självklart fortsätta att utveckla. Tipsa 
gärna kulturochfritid@lomma.se om nästa 
berättelse som borde spelas in. 

Upptäck historien 
genom ljud- 
berättelser

Kommunalt aktivitetsansvar vänder 
sig till dig som är 16-20 år och som inte 
går i gymnasieskolan eller som avslutat 
gymnasieskolan utan examensbevis. Här 
erbjuder vi samtal och hjälp med att finna 
vägar till studier, praktik eller arbete.

Foto: Bengt Nordén

!Några axplock ur kalendern är: 
  - Romance: fransk chanson, Folkets 
    Hus 12/11
  - Scanian Art Group, Kraften 13/11
  - Krokodilkonsert, Folkets Hus 14/11
  - Kulturcafé, Hörsalen, Bjärred 15/11
  - Symfoniorkesterkonsert med  
    kulturskolan, Dansrotundan 26/11

Du hittar alla inlagda evenemang under 
lomma.se/evenemang

Efter att evenemangskalendern gapat 
tomt under pandemin, fylls den nu på 
allt eftersom samhället öppnar upp igen.

Grattis Freja och Adam!
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