Aktuellt från Lomma kommun

Följ oss gärna på lomma.se
Facebook, Instagram och MyNewsDesk!

Vecka 40, 2020

Har du koll på Närståendestödet Treklövern?

Tack för att du
håller ut!

Det är Lomma kommuns
verksamhet för dig som vårdar
en anhörig med äldrerelaterad
problematik. För att få tillgång
till stödet ska den du hjälper
och stödjer vara bosatt i
kommunen.

Lomma kommun fortsätter att följa
händelseutvecklingen kring covid-19
och de direktiv som svenska myndigheter rekommenderar.

Närståendestödet har fokus på den närståendes situation och vår ambition är att
på olika sätt skapa förutsättningar för ett
individuellt och flexibelt stöd.

Kom ihåg: Håll avstånd, tvätta händerna ofta, hosta i armvecket och
stanna hemma om du är sjuk eller har
symptom, tills du varit symptomfri i
två dygn!

Treklövern erbjuder bland annat caféverksamhet, avlösning, stödsamtal, information, kunskap och närståendegrupper.

Tillsammans måste vi fortsätta att
skydda varandra!

Mer information kring covid-19
•
•
•
•
•

Folkhalsomyndigheten.se
Krisinformation.se
1177.se
MSB.se
Lomma.se/corona

Inför
Lommabanan

En naturlig mötesplats för
Bjärreds invånare för möten,
affärer och nöje – så beskriver
Bjärreds nya restauratör
Stellan Colt verksamheten på
Bjärreds stationshus. Något
som stämmer väl överens
med Lomma kommuns
ambitioner för lokalen.

Den 13 december kan du ta tåget från
Lomma station! På bara sju minuter
kan du då åka mellan Lomma och
Malmö och åker du norrut når du
den nya stationen i Furulund.

Sedan fritidsgården Stationen flyttade
sin verksamhet har Lomma kommun
renoverat stationshuset för nya ändamål.
Tak och väggar har tvättats och fasad
bytts ut. Byggnaden har målats om och

Sluttande torget norr om stationshuset
vid Lomma station börjar ta form och
mitt i parken slingrar sig en bäck ner
mot busshållplatserna på Vinstorpsvägen.
Läs mer om projektet på
lomma.se/lommabanan eller
lomma.se/byggprojekt

fönsterspröjs och dörrar har återställts till
tidstypisk grön kulör. All renovering har
skett med varsam hand och stort fokus
har lagts på att återställa byggnaden så
som den såg ut i början av 1900-talet.
Stationshuset har även iordningställts
på insidan så att stationshuset kan hysa
servering och kontorsutrymmen.
Nu går utvecklingen in i en ny fas. Avtal
har skrivits med Stellan Colt, eventmanager och VD för Slagthuset i Malmö. Stellan
har lång erfarenhet av att driva mötesplatser i olika former och berättar om sin
vision för stationen:

Socialförvaltningen bjuder
in till informationsträff den
8 oktober med anledning av
övertagandet av de särskilda
boendena.

Ambitionen är att öppna den nya verksamheten den 1 maj 2021. Tills dess fortsätter
arbetet med interiören och därefter påbörjas arbetet med utomhusmiljön. Trädäck
ska byggas och träd planteras. På baksidan
kommer det att skapas parkeringsytor för
både cyklar och bilar.

Läs hela artikeln och få mer information om projektet på lomma.se

Lomma kommun, 234 81 Lomma
040-641 10 00 info@lomma.se

• lomma.se

På grund av pandemin måste vi begränsa
antalet deltagare till max 50 personer och
vänder oss därmed främst till närstående.
För att kunna hålla antalet behöver du
anmäla dig i förväg om du vill komma.

Datum: torsdagen den 8 oktober
Tid: kl. 18.00–19.00
Plats: Habo Gård, Habovägen 6,
Lomma

Vad gäller på våra
stränder?

När du eldar i din braskamin, öppna
spis eller kakelugn, tänk på att du har
ansvar för att människor i omgivningen inte störs av din eldning. Särskilt
känsliga för röken är barn och äldre
samt astmatiker och andra människor
som lider av luftrörs och andningsbesvär. Därför ska eldning endast
ske för så kallad trivseleldning och
inte som basuppvärmning.
Trivseleldning innebär eldning högst
två tillfällen per vecka, och då några
timmar per tillfälle.
Tänk på att veden ska vara torr,
ren, lagrad i minst ett år och kluven
för att passa eldstaden. Se även till
att snabbt få ordentlig fyr och hög
temperatur för att undvika onödig
rökbildning.

God Jul & Gott Nytt År!

Tyck till!

– Stationen ska kännas som den naturliga
mittpunkten och mötesplatsen i Bjärred,
som bjuder in och tilltalar många. Här kan
man nätverksträffa med företagare, lyssna
på inspirerande föreläsningar eller delta i
konferenser, smita in för ett glas vin eller äta
en god måltid tillsammans med familjen.

Informationsträff kring särskilda boenden

De särskilda boendena i Lomma kommun
kommer att övergå från privat till kommunal regi fr.o.m. 1 mars 2021.

•

Treklövern finns på Nybovägen 71 i Lomma och kan nås via e-post:
treklovern@lomma.se eller på telefon 040-641 16 50.
Du är alltid välkommen med dina frågor och funderingar!
För ytterligare information se lomma.se/närstående

Arbetsskiss av stationshuset

Ny utveckling av
stationshuset i Bjärred

Planeringen för invigningen av Lommabanan är i full gång, med huvudfokus
på en digital invigning den 12 december.

Elda med
hänsyn!

Du kommer väl ihåg att svara på vår
kommunundersökning?

Förstudie kring
förbindelse över Lödde å
Nu är projektet Förbindelse över Lödde å
igång. Projektet ska ta fram en förstudie
kring möjligheterna att skapa en förbindelse
över Lödde å väster om E6, mellan Lomma
och Kävlinge kommun.
Förstudien ska utreda lämplig placering ur både ekologiska och
geotekniska aspekter samt markägarintresse.

Uppdatering från LIFEprojektet i Bjärred
Syftet med EU-projektet LIFE Coast Adapt
är att hitta förbättrade sätt att skydda
kusten mot erosion och havsnivåhöjningar.
Metoderna som används är naturbaserade,
vilket betyder att man jobbar med naturen
istället för emot den.
Området som ingår i projektet sträcker sig från motorbåtsbryggan i Bjärred och 200 meter norrut.

Anmälan görs till
livia.deakjonsson@lomma.se
eller via kommunens kontaktcenter
på telefon 040-641 10 00.

Lomma och Kävlinge kommun vill genom detta projekt skapa
förutsättningar till att utveckla friluftslivet och rekreationsmöjligheter vid Lödde å. En ny förbindelse över Lödde å skulle
väsentligt öka de rekreativa värdena och leda till ökade möjligheter för kommuninvånare och besökare att uppleva ån och
dess omgivningar.

I oktober tar vi bort det stora dagvattenutloppet som finns
vid vattenkanten och flyttar det längre in mot land. Efter det
kommer vi att tillföra mer sand till området norr om BOJK
och ber därför båtägare att vänligen lägga upp sina båtar för
vinterförvaring norr om Vallmovägen.

Läs mer om övertagandet på
lomma.se/särskildaboenden2021

Läs mer på
lomma.se/löddeå

Läs mer på
lomma.se/lifebjärred

Om du tillhör en av de 1 200 medborgare som fått Statistiska centralbyråns
årliga kommunenkät, ta chansen att
tycka till! Ju fler som svarar på frågorna, desto bättre underlag för oss
att utveckla verksamheten.
Undersökningsperioden pågår till
den 3 november och resultaten
levereras i december.

För de minsta
Nu startar programmet för höstens
Krokodilkonserter – musikkonserter
för de allra minsta i Hörsalen och på
Folkets hus.
På lomma.se/evenemang
hittar du fler aktiviteter.

Nästa annons kommer
den 7 november. Aktuell
information hittar du
alltid på lomma.se

