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Låt kulturfesten börja! Äldre tyckte till om äldreomsorgen

Musik, teater, föredrag, konst och 
mycket mer – Kulturfest Bjärred 
Lomma är en hyllning till det lokala 
kulturlivet. Lördagen den 12 oktober 
är det dags. Välkommen att uppleva, 
upptäcka och prova på!

Förra året var det premiär för Lomma kommuns 
satsning på en kulturfest. Årets upplaga har 69 
programpunkter på 29 platser runt om i kommunen. 
Det händer saker i Lomma, Bjärred, Alnarp och 
Borgeby och kl. 10-21 kommer hela kommunen att 
sjuda av kulturhändelser för både små och stora.
 
– Vi startade upp Kulturfesten förra året med 
ambitionen att växa, vi vill att Lomma och Bjärred ska 
vara mer än sol och bad. Det här året har vi satsat på 

att det ska växa både innehållsmässigt och geografiskt, 
säger Michael Tsiparis, kultur- och fritidschef. 

Ambitionen är att skapa ett återkommande 
dagsevenemang som publiken ska känna igen, 
Kulturnatten i Lund har fungerat som inspiration.

– Vi vill att alla ska veta att det här är en dag då det går 
att upptäcka en massa spännande kultur bara genom 
att gå ut på byn, säger Michael Tsiparis.

Lomma kommun samordnar Kulturfesten och står som 
arrangör för flera av programpunkterna. Men de flesta 
programpunkterna ordnas av det lokala kulturlivet.

– Det är jätteroligt att så många föreningar vill vara 
med, det är viktigt för oss att stärka och stötta det 
starka kulturliv vi har, säger Michael Tsiparis. 

Årets kulturstipendier 
går till illustratören och 
barnboksförfattaren Maja 
Lindberg från Lomma och 
artisten och låtskrivaren 
Yonas Yigzaw från 
Lomma.

Kultur- och fritidsnämnden i Lomma 
kommun delar varje år ut stipendier 
till en eller flera personer som är ak-
tiva inom det kulturella området. Sti-
pendiet är tänkt att fungera som ett 
stöd för fortsatt kulturellt skapande. 
Maja Lindberg arbetar som illustratör 
i Lomma. Hon började illustrera 2010 
och har sedan dess sålt sina bilder 
som konsttryck runt om i världen via 
Internet. 2014 illustrerade hon bilder 
till Björn Ulvaeus barnbok ”Det lilla 
vita pianot” och 2016 gav hon ut sin 
första egna barnbok ”Lilla bokstavs-
boken”.  

Stipendiet kommer väl till nytta i 
hennes arbete med nya barnboken 
(arbetsnamn ”När jag blir stor”). Det 
ska bli en bok om drömmar, äventyr 
och fantasi.
 
Hip-hop och RnB
Yonas Yigzaw är artist och låtskrivare 
inom genrerna hip-hop och RnB. 
Han har artistnamnet YiGZAW och 
spelar in sin musik i samarbete med 
producenten Gabriel ”Drew” Ottos-

son. I  somras släppte han sin första 
EP ”Premiere”. 
Stipendiet planerar han bland annat 
att använda till studiotimmar och 
musikutrustning.

De båda pristagarna får nu dela på 
stipendiesumman 30 000 kronor.  
Priset delas ut på Centrumtorget un-
der Kulturfest Bjärred Lomma den 12 
oktober, kl. 17. Då uppträder YiGZAW 
med en av sina låtar också. 

Två delar på årets kulturstipendium

Hämtning  
av trädgårds- 
avfall

Vad: Kulturfest med inslag av musik, teater,  
cirkus, föredrag, opera, skate, dans, konst,  
prova på ... och mycket mer!
När: Lördag den 12 oktober, klockan 10-21.
Var: 29 olika platser/lokaler i Bjärred, Borgeby, 
Alnarp och Lomma.
Vem: Lomma kommun sam ordnar och arrangerar 
ihop med lokala kulturföreningar.
Nyfiken: www.lomma.se/kulturfest

Socialstyrelsen låter 
varje år undersöka 
brukarnas nöjdhet med 
äldreomsorgen. I årets 
resultat för Lomma kommun 
syns en något ökad nöjdhet 
kring hemtjänsten. Nöjdheten 
kring de särskilda boendena 
varierar mellan boendena.

– Det är positivt att utvecklingen går åt 
rätt håll. Men även om nöjdheten ökat 
något när det gäller hemtjänsten, så 
ligger våra omdömen fortfarande under 
genomsnittsnivån nationellt och inte så 
högt som vi önskar, säger Frida Kristens-
son, avdelningschef. 
 
Resultaten från Socialstyrelsens under-
sökning ”Vad tycker de äldre om äldre-
omsorgen?”, visar att Lomma kommun 

fortsatt hamnar lågt i jämförelsen bland 
landets kommuner. Undersökningen 
gjordes under perioden mars-maj 2019 
i form av enkäter. De som svarat är 
personer som är 65 år eller äldre och 
har hemtjänst eller bor på permanent 
särskilt boende.
 
Hemtjänst
För hemtjänsten ökade den samman-
tagna nöjdheten i Lomma kommun 
från 67 % förra året till 78 % i år. Siffran 
är fortfarande lägre än genomsnittet i 
landet på 88 %. De områden som fick 
högst resultat var ”Bra bemötande från 
personalen” och ”Bra förtroende för 
personalen”. Lägst resultat fick området 
”Information om tillfälliga förändringar”. 
 
– Vi har jobbat intensivt med tillgänglig-
het och vi har arbetat med kontinuite-
ten i personalgrupperna. Det har blivit 
bättre, men ännu återstår en hel del 

utvecklingsarbete för att nå de mål vi vill 
nå och fler åtgärder är på gång, säger 
Frida Kristensson. 

Särskilt boende
När det gäller de särskilda boendena i 
Lomma kommun har den sammantagna 
nöjdheten ökat från 59 till 61 % jämfört 
med förra året. Motsvarande genom-
snittliga siffra för landet är 81 %. Den 
upplevda nöjdheten varierar mellan de 
särskilda boendena i kommunen.
  
– Självklart ska det vara en jämn kvalitet 
överlag och undersökningen visar att 
det återstår mycket arbete. Under hös-
ten kommer vi att ha fortsatta dialoger 
med krav på kvalitetsförbättringar 
med Frösunda som driver de särskilda 
boendena i kommunen, kommenterar 
Susanne Borgelius, socialnämndens 
ordförande.

Syns du, 
finns du! 
Det skymmer 
allt tidigare på 
kvällarna, och trots 
gatubelysning syns du 
dåligt i mörkret. 

Om du har mörka kläder upp-
täcker en bil med halvljus dig  
på 20-30 meters avstånd. 
Du syns ännu sämre på vintern 
och vid vått väglag. 

Om du istället bär reflex ser 
bilen dig redan på 125 meters 
avstånd och du minskar risken 
för att råka ut för en olycka 
betydligt. 

Tänk på att reflexer är en 
färskvara! En reflex fungerar 
bra i högst tre år, sedan bör den 
bytas ut. Var rädd om dig och 
andra när du är ute i trafiken 
och bär reflexer! 

Tätortsportar i Habo Ljung  

Vad händer 
vid stations-
området?  

I december 2020 ska 
persontåg börja trafikera 
Lommabanan och det nya 
stationsområdet kommer 
utgöra knut punkten för 
kollektivtrafiken i Lomma 
kommun. 

Under oktober månad påbörjas ar-
betet med att iordningställa Lommas 
stationsområde och skapa en trygg 
och levande mötesplats för alla. 

Första etappen är att sanera marken 
och byta ut vatten- och avloppsled-
ningar på västra sidan av spåren. 
Projektet beräknas pågå till och med 
oktober 2020.  

Läs mer om projektet på  
lomma.se/ 

lommastationsområde 

Vägen genom Habo Ljung 
är vältrafikerad och södra 
infarten till samhället saknar 
en säker passage för gång- 
och cykeltrafikanter över 
Södra Västkustvägen. 

Efter bland annat önskemål från boende 
i området ska Lomma kommun under 
hösten och vintern genomföra åtgärder 
för att få bilisterna att sänka hastigheten 

när de passerar samhället. Genom att 
bygga tätortsportar, tillgänglighetsan-
passa busshållplatserna och se över 
belysningen vid södra infarten till Habo 
Ljung kommer trafiksäkerheten att öka. 
Byggnationen påbörjas i oktober och 
förväntas vara klar till årsskiftet. Under 
arbetet kommer tillfälliga busshållplat-
ser att placeras ut och framkomligheten 
i trafiken kan vara begränsad. 

Läs mer om projektet på 
lomma.se/haboljung  

Maja Lindberg. Yonas Yigzaw.  

Har du koll på när SYSAV hämtar 
trädgårdavfall? Via den digitala 
hämtningskalendern kan du se 
vilka datum SYSAV kommer till 
din fastighet. Hämtning sker var-
annan vecka och alltid på samma 
hämtningsdag. Ställ ut kärlet (vid 
fastighetsgränsen) senast klockan 
06.30 på hämtningsdagen. 
 
Ditt trädgårdsavfall töms fram till 
och med vecka 49 och vecka 50. 
 
Du kan naturligtvis också lämna 
trädgårdsavfall på Sysavs återvin-
ningscentraler. Här kan du fram 
till mitten av oktober lämna fall-
frukten i specialkärl, så blir den 
biogas och biogödsel.

Foto: Kennet Ruona, Christine Olsson, Åsa Wallin, Alexander Tenghamn, Marita Adamsson och Salsa Sabrosa Dansskola 

Just nu söker vi fler vikarier!
Är du nyfiken på hur det är att arbeta som vikarie? Just nu söker vi fler vikarier till förskola, grundskola och kostenheten. 
Som vikarie skaffar du dig värdefull arbetslivserfarenhet och kontakter för framtiden. Läs mer om hur det är att arbeta som 
vikarie hos oss på vår vikariesajt: lomma.se/vikarie


