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Nu kan du se vilken mat som serveras  
i skolan eller förskolan direkt i din 
mobil eller surfplatta.

Du hittar numera skolornas och  
förskolornas menyer via en app 
som heter Skolmaten.

Appen laddas ner helt gratis från  
respektive appbutik och installeras i 
din smartphone. Sök bara efter  
”Skolmaten” och följ instruktionerna.

En plats för kreativa möten 

I Sverige har vi tillgång till rent och friskt 
vatten i kranen dygnet runt. Alla vet 
kanske inte var vårt dricksvatten kom-
mer ifrån? 

Dricksvattnet i Lomma kommer via 
Bolmentunneln från sjön Bolmen via 
Ringsjöverket. Det är det kommunägda 
bolaget Sydvatten som producerar och 
renar vattnet på vattenverket. VA SYD 
levererar sedan dricksvattnet hem till 
din kran – utan onödiga transporter och 
förpackningar. 

Läs mer på vasyd.se

Grönt ljus för ny skolbyggnad på Pilängsområdet 

Nu har alla beslut vunnit laga kraft och 
arbetet med den nya skolan inom Piläng-
Allé skolområde kan starta. I början av nästa 
år startar byggarbetena och projektering 
kommer att startas meddetsamma.  

Den nya skolbyggnaden innehåller nio klassrum för mellansta-
dieelever och den nya matsalen är tänkt även för lågstadie-
eleverna på Alléskolan. Den nya skolan och matsal innebär att 
vi kan ta bort provisoriska paviljonger. Projektet ska vara klart 
sommaren 2022.

Med start den 1:a advent, och varje söndag fram 
till jul, bjuder Lomma kommun tillsammans med 
Kraftringen in till historiska stadsvandringar via 
video. 

På sitt fängslande sätt trollbinder Jacques Schultze med Lommaberättelser 
från forna tider och nya filmer publiceras varje vecka. 
I adventstider hittar du även tio elskåp i Lomma med olika motiv från 
svunna tider. Vissa av skåpen har även fått en QR-kod. Om du scannar 
koden med en QR-kodläsare i din mobil kommer du direkt till adventsfil-
merna på webben. 

Du kan även se filmerna via kraftringen.se/lommahistorier  

Fotografierna på elskåpten kommer från Lomma museiförening. Vi önskar 
dig en god tur och välkommen tillbaka för nya filmer varje söndag! 

Nu är trafikljusen borta vid Bjärred centrum och den nya 
bågformade delen av Norra västkustvägen framför Bjärred 
centrum är öppen för trafik i båda riktningar. Trafikanter 
som ska till Vikingavägen hänvisas att köra via bussfilen. 

Infarten till Flädievägen är fortsatt avstängd. Följ orange 
vägvisning i området och kör försiktigt. Dessa förändringar 
gäller till och med den 30 december. Tack för visat tålamod i 
samband med ombyggnationen! 

I dagarna blev Lommas första cykelöverfart klar. Den kopplar 
samman cykelbanan från flera delar av Lomma och skapar 
en säker överfart för cyklister vid Sjögräsgatan till och från 
Strandskolan.  

Cykelöverfarten är en del i det arbetet som pågår med 
att skapa en säkrare trafikmiljö för såväl gång-, cykel- 
och biltrafikanter vid Sjögräsgatan. Hela projektet vid 
Sjögräsgatan väntas vara avslutat 17 december.

Cykelöverfart i 
Lomma klar

App för skolmatApp för skolmat

Arbetet med att färdigställa 
Lommas nya utomhusscen 
Amfiteatern är i full gång. 
Scenen kommer preliminärt 
att färdigställas under våren 
och Kultur och fritid planerar 
för en invigning under 
sommaren.  

Amfiteatern intill stranden vid T-bryggan 
i Lomma håller på att utvecklas till en 
permanent scen och läktare. Tanken är att 
föreningar, privatpersoner, företag och 

Beställ 
karttjänster 
online 

Är du i behov av kartor över din  
fastighet? Med BankID kan du nu 
enkelt, bekvämt och säkert beställa 
nybyggnadskartor eller kartutdrag  
via vår e-tjänst Mittbygge.

Med önskan 
om en

God Jul & 
Gott Nytt År!

Vi ses nästa gång  
första veckan i februari 2021.  
Aktuell information hittar du 

alltid på: lomma.se

ideella organisationer ska kunna bedriva 
både vardaglig verksamhet, men även 
kunna genomföra publika arrangemang här. 
Coronapandemin gör det osäkert vilken typ 

av evenemang som kommer att kunna 
hållas där under våren och vilken typ av 
invigning det blir. Mer information om 
Amfiteatern kommer. 

Följ invigningen av  
Lomma station digitalt!

Var kommer 
ditt kranvatten 
ifrån?

Historisk adventskalender på elskåp i Lomma  

 Trafikpåsläpp på 
Norra västkustvägen

Den 13 december går det att ta tåget 
till och från Lomma. Ta gärna del av vår 
direktsändning den 12 december, med 
invigningstal, bandklippning, förinspelad 
paneldebatt och intervjuer med 
kommuninvånare. 

I vanliga tider skulle invigningen ha varit ett stort evenemang 
med folkvimmel. Detta är inte möjligt under rådande pandemi. 
Istället blir det en direktsänd digital invigning som går att följa via 
mobilen eller annan digital enhet. Vi börjar sändningen kl. 11.00, 
den 12 december via lomma.se/lommabanan och sociala medier. 

Direktsändningen kommer att innehålla tal och bandklippning av 
kommunstyrelsens ordförande Robert Wenglén (M). Medverkar i 
ett modererat samtal gör även infrastrukturminister Tomas Ene-
roth (S), regionstyrelsens ordförande i Skåne Carl Johan Sonesson 
(M), Katrin Stjernfelt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i 
Malmö och Lennart Andersson från Trafikverket.

Förinspelad paneldebatt
I sändningen kommer även ett förinspelat panelsamtal från Lom-
mas nya kulturscen Kulturboxen att visas. Samtal ger en fördjup-
ning kring hur tågtrafiken påverkar Lomma kommun och vilka 
möjligheter den innebär. Medverkar gör, förutom Robert Wenglén 
och Carl Johan Sonesson, Magnus Runesson, förvaltningschef för 
samhällsbyggnadsförvaltningen och Anders Berngarn, kommun-
fullmäktiges ordförande.

Hållbart resande 
Tågstationen i Lomma är först ut i en långsiktig satsning mot ett 
hållbarare samhälle. 2026 är ambitionen att två tågstationer till är 
igång – Flädie och Alnarp, vilket ger invånarna möjlighet till miljö-
vänlig pendling och transport. 2026 kommer de flesta att ha max 
15 minuters cykelväg till närmsta tågstation.

Just nu avråds vi på grund av pandemin från att åka kollektivt om 
det går att undvika. På sikt kommer tågtrafiken dock att ge ökade 
möjligheter och fantastiska förutsättningar att resa tidseffektivt, 
hållbart och klimatsmart.De skärpta råden för Skåne har förlängts 

tills den 13 december. Ytterligare 
åtgärder som gjorts för att minska 
smittspridningen av coronaviruset 
är att allmänna sammankomster och 
offentliga tillställningar med fler än 
åtta deltagare har förbjudits. Enda 
undantaget gäller begravningar där 
regeringen beslutat om ett högsta antal 
på 20 deltagare.

Som alltid gäller: håll avstånd och 
undvik trängsel, var noga med 
handhygienen och stanna hemma om 
du är sjuk!

Läs mer om hur du skyddar dig 
själv och andra på: 

• folkhalsomyndigheten.se

• regionskane.se

• lansstyrelsen.se

• 1177.se

Låt oss 
fortsätta att 
vara rädda om 
varandra! ❤️ ❤️

Läs mer och beställ tjänster på: 
mittbygge.se/kommuner/lomma

Matsedlarna kan även läsas 
utan app på: skolmaten.se

mailto:info%40lomma.se?subject=
http://lomma.se
http://lomma.se 
https://www.facebook.com/lommakommun/
https://www.instagram.com/lommakommun/
https://www.mynewsdesk.com/se/lommakommun
http://www.vasyd.se
https://www.kraftringen.se/lommahistorier
https://lomma.se/
https://lomma.se/
https://www.lomma.se/lommabanan
https://www.folkhalsomyndigheten.se
http://regionskane.se
http://www.lansstyrelsen.se
https://1177.se
https://www.mittbygge.se/kommuner/lomma
https://www.mittbygge.se/kommuner/lomma
https://www.skolmaten.se/d/lomma-kommun/
https://www.skolmaten.se/d/lomma-kommun/

