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Starkt resultat för 2017
Just nu pågår arbetet med Lomma kommuns bokslut för 2017. Det mesta tyder i
nuläget på ett överskott på en bra bit över 50 miljoner kronor.
– Inom de närmaste månaderna kommer siffrorna att
bli mer detaljerade och då vet vi exakt, konstaterar
kommunstyrelsen ordförande Anders Berngarn.
– God ekonomi är en förutsättning för att en kommun
ska stå rustad inför nästa lågkonjunktur och den räknar
en del experter med ska komma 2020.
Även under 2017 har Lomma kommun uppmärksam-

mats på olika sätt: som en kommun man trivs och
känner sig trygg i och för kommunens klimatarbete.
– Dessutom är vi fortfarande bland de bästa skolkommunerna i landet, med vår tiondeplacering i rankingen
”årets skolkommun”, säger Anders Berngarn.
– Lomma kommun har även uppmärksammats i andra
kommuner och länder, senast genom ett besök från
Finland, där gästerna ville veta mer om hur vi arbetar.

Succé för söndagsöppet
på bibblan i Lomma

Efter bara en månad med
söndagsöppet på biblioteket
i Lomma berättar Lina Grahn,
tillförordnad bibliotekschef, att
satsningen blivit en succé.
– Jag arbetade själv premiärsöndagen
och kunde konstatera att det var en
mycket stor tillströmning av besökare.
Självklart var det många trogna som tog
chansen att förlägga sitt ordinarie
besök hos oss på söndagen, men också
väldigt många nya besökare som spontant tittade in när de såg att vi hade
öppet, berättar Lina Grahn. Trenden
håller i sig.
Personalen har kunnat konstatera att
många av söndagsbesökarna ofta styr
stegen till tidnings- och tidskriftsavdelningen med runt 100 olika tidskrifter
för nästan alla intressen.
– Även om vi visste att det fanns en önskan om söndagsöppet, så blev gensvaret
klart över förväntan. Ett söndagsöppet
bibliotek underlättar ju vardagen för
många och dessutom når vi nya kommuninvånare som kanske annars har
svårt att hitta tiden för ett besök.
För närvarande erbjuder biblioteket den

– Vi ser både trogna besökare som använder vårt söndagsöppna bibliotek,
men också väldigt många nya besökare, berättar Lina Grahn,
tillförordnad bibliotekschef på biblioteket i Lomma.
vanliga servicen på de öppna söndagarna. Men Lina Gran är inte främmande
för att det i framtiden även kan bli en
del arrangemang.

Lomma Aktuellt utges av kommunstyrelsen i Lomma.
Lomma kommun, Hamngatan 3, 234 81 Lomma
Telefon: 040-641 10 00 Hemsida: www.lomma.se
Ansvarig utgivare: Anders Berngarn
Redaktör/foto: Claes Westinger

– De arrangemang vi har på lördagarna
lockar ju publik, så varför ska vi inte satsa på evenemang även under de öppna
söndagarna?

Redaktionskommitté: Christine Cederberg, Susanne Hallberg, Eva Jansson,
Amelie Gustafsson, Annica Widmark, Christian Almström.
Teknisk produktion: Elke Hanell, Westinger Media, Malmö. Tryckning: Wikingtryck, Malmö
Telefon: 070-595 68 26, e-post: claes.westinger@telia.com
Lomma Aktuellt finns också som taltidning och på www.lomma.se
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Öresundsparken –
kommunens åttonde
naturreservat!
Naturreservat Öresundsparken
I området växer ungefär 200 olika kärlväxtarter. Från området med omnejd
har hela 239 olika fågelarter observerats!
Strandstråket Skåneleden – en etapp av Skåneleden sträcker sig igenom området utmed Strandstråket.

Det nybildade naturreservatet Öresundsparken är mycket viktigt för tätortsnära naturupplevelser. Naturreservatsbildningen säkrar naturområdets bevarande samt utveckling av den
biologiska mångfalden. Naturreservatet vann laga kraft den 23 januari.
Till skillnad från övriga tillgängliga stränder i närheten av Lomma, är stranden
vid Öresundsparken och dess vegetation
till stor del naturligt formad. Detta gör
att man i området kan få en vildare och
mer naturlig upplevelse av Öresund. En
upplevelse som även har högt värde i
mörker då besökare inte bländas av det
man kallar ljusföroreningar. Att området
bevaras mörkt gynnar även de fladdermusarter som finns i området.

I förhållande till sin storlek på 8,5 hektar,
– motsvarande drygt tio normala fotbollsplaner – innehåller området en väldigt
hög artrikedom. Detta beror främst på
att det finns en stor variation av naturtyper med bland annat havstrandsvegetation, ängs- och gräsmarker (med stor
variation i näringshalt och vattenhållande förmåga) samt buskage och partier
med äldre träd.

även strandvegetationen skapar flera
rumsbildningar inne i området.
De höga antalet observerade fågelarter
samt den stora variationen av naturtyper gör att området är väldigt värdefullt
för undervisning och lärande i naturen.

Parallellt med stranden löper en trädridå som är en viktig struktur för områdets biologiska mångfald eftersom
den skapar miljöer med lä som gynnar
många insekter och därmed även fåglar
och fladdermöss. Skogsdungarna och

Hålnunneörten som växer i det äldre
bokskogspartiet är en av områdets
rödlistade arter.

Området är väl koloniserat av vildkanin.
Deras bobyggande gynnar många arter
i torrängspartierna.

I området finns en artrik flora med
många olika ängstyper. I bilden syns
bland annat den rödlistade piggtisteln.

Foto: Adam Bahr

Igenom området sträcker sig det populära Strandstråket som där också är en
etapp av Skåneleden. Öster om områdets gräns finns en belyst cykel- och
gångväg.

Naturreservatsbildningen innebär att
området nu kommer att skötas i enlighet
med reservatets föreskrifter och skötselplan, främst för att gynna biologisk
mångfald, men vissa ytor kommer även
att skötas för att främja rekreation och
tillgänglighet. I reservatets handlingar,
som finns på kommunens hemsida,
finns mer information.
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Bostad sökes:
I Lomma kommun finns personer
som kommit till landet som flyktingar och behöver bostad, där
kommunen enligt lag är skyldiga
att hjälpa till. Det gäller både familjer och enskilda vuxna med barn.
Har du en eller flera bostäder att
hyra ut – allt från lägenhet och
villa till radhus eller enstaka rum?
Om vi tillsammans bestämmer
oss för att gå vidare så skriver du
kontrakt med kommunen som i
sin tur ansvarar för uthyrningen
till tredje part. På så sätt får du en
hyresgaranti. Kommunen stöttar
dig som uthyrare och hyresgästen
vid behov.
Hör av dig!
Kontakta Lomma kommun på
040-641 10 00 eller fyll i intresseanmälan på lomma.se.

Bollplan på
Alfredshäll
moderniserad
Det finns en asfaltyta
strax söder om Alfredshällskolan som använts
av ungdomar i området
för olika fritidsaktiviteter.
Asfaltplanen har varit i
behov av en ordentlig
modernisering och upprustning.
Nu är arbete i princip klart.
– Vi har lagt asfalt, förbättrat belysningen men även monterat ny
markutrustning som basketmål,
bandymål och pingisbord samt
byggt en sarg, berättar Anna
Hedlund, landskapsingenjör på
samhällsbyggnadsförvaltningen.

Prästbergarondellen

får nytt utseende till våren
Just nu ser rondellen vid
infarten till Lomma (vid Malmövägen/väg 905) mest ut
som en grushög. Men det
ska snart bli ändring på det.
Så fort vädret blir mer vårlikt
kommer planteringsarbetet
att sätta igång.
Det som hänt är att kullarna i rondellen sänkts något.
– Det var dags att skapa något nytt, berättar Anna Hedlund, landskapsingenjör på
samhällsbyggnadsförvaltningen.
– En del personer har också haft synpunkter på den tidigare utformningen. Trots allt
är detta huvudinfarten som ska välkomna till Lomma tätort. Detta kommer att bli
fint när det blir klart till våren.
Det kommer att planteras en blandning av olika växter, buskar och träd, men också
finnas möjlighet till att göra mindre säsongsanpassade förändringar.

Succé för
brottsförebyggande besök!

NÄSTA BESÖK:
Måndag 19 mars kl 18—19:30.
Plats: Hjortrongatan i Lomma
Därefter den 16 april i Bjärred.
Plats annonseras på hemsidan lomma.se

Vid några tillfällen de senaste månaderna har Polisen tillsammans med kommunens säkerhetschef Anders Åkesson gjort besök ute i bostadsområdena –
två gånger i Bjärred och två i Lomma.
Med operation dörrknackning har man gått runt i närområdet och välkomnat de
boende till den uppställda polisbussen.
– Vid varje tillfälle har vi haft besök av minst 50 personer och det måste man ju
räkna som succé, berättar Anders Åkesson. Vi informerar om Grannsamverkan och
ger tips på hur man kan göra sitt hem säkrare.
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Trygghet och säkerhet på topp
SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) publicerar årligen jämförelser av trygghet och säkerhet i
landets kommuner. Rapporten innehåller en ranking av kommunerna baserad på
statistik över brottslighet, personskador, bränder, tillgång till hjälp vid nödläge och
hur aktiva kommunerna är i sitt säkerhetsarbete.
Uppgifterna i rapporten bygger på nationell statistik
från Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap, Statistiska centralbyrån, Brottsförebyggande rådet, SOS Alarm AB med flera.
I undersökning, ”Öppna jämförelser”, hamnar Lomma
kommun återigen i topp när gäller trygghet och säkerhet.

Speciellt bränder i bostäder och brandförebyggande
arbete riktat mot enskilde individen var ett område
som undersöktes speciellt där data från framför allt de
kommunala räddningstjänsternas händelserapporter
men också andra källor har analyserats och legat till
grund för rankingen.

Minister kände sig trygg vid besök i Lomma
Topplaceringen i SKL:s undersökning var också en anledning till att justitie- och
inrikesminister Morgan
Johansson gästade Lomma i
början av månaden.
Timmarna i Lomma inleddes med en
genomgång av kommunens trygghetsarbete med bland kommunstyrelsens
ordförande Anders Berngarn och oppositionsrådet Lisa Bäck som tillsammans
med polis, säkerhetschef, fältgruppsansvarig gav minister en genomgång.
– Som jag uppfattade det var han mycket intresserad av vårt arbete, berättar
Anders Berngarn. Speciellt våra offensiva enheter imponerade. Som jag förstår
finns inte motsvarande i någon annan
kommun i landet, utom här och i Staffanstorp. Vid larm är räddningstjänst på
plats flera minuter innan ambulansen.
Värdefulla minuter för att till exempel
hjälpa en hjärtpatient eller göra en
första insats vid en brand.
Efter information i kommunhuset väntade ett 50-tal kommuninvånare i biblioteket på att få ställa frågor till ministern.
Efter att Lisa Bäck hälsat alla välkomna
inledde Morgan Johansson med att
berätta vad regeringen gjort och gör för
att öka tryggheten i landet.
Frågorna från publiken handlade mest
om läget i landet, med bakgrund av
terrorrättegången i Stockholm, tillsätt-

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson i samtal med två poliser han
träffade utanför biblioteket i Lomma, där han skulle möta allmänheten
för en frågestund.
ning av ny rikspolischef, skjutningarna
i Malmö och närheten till kontinenten
med stöldligor som gör turnéer i landet.
Efter mötet berättade Morgan Johansson att det var intressant att få besöka
Lomma och konstaterade;
– Det måste finnas någon anledning
till att en kommun placerar sig i topp i
trygghetsmätningar gång på gång.
– Det jag tar med mig från besöket är
Lommas kommuns arbete med trygg-

hetsvärdar och räddningstjänstens
offensiva enheter. Två saker som jag
tror man kan applicera på många andra
kommuner. Jag kan inte minnas att jag
stött på offensiva enheter i någon annan
kommun. Självklart är det fler faktorer
som påverkar att Lomma är landets
tryggaste kommun. Här finns goda
förutsättningar med låg arbetslöshet,
goda sociala förhållanden och en stor
satsning på skolan, avslutade Morgan
Johansson.
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Lägesrapport Äldreomsorgen:
Frösundas avtal för äldreomsorg förlängs och
kommunen tar över hemtjänsten
Socialnämnden har beslutat att
förlänga avtalet med Frösunda
som driver äldreboenden i Lomma
kommun. Beslutet baserar sig bland
annat på att Frösunda utfört en rad
förbättringsåtgärder. Avtalet med
Attendo kommer inte att förlängas
efter att det löper ut den 1 mars
2019. Istället väljer kommunen att
själva ta över hemtjänstverksamheten.
– Eftersom Frösunda har förbättrat sig inom flera områden och

vi upplever att situationen på
avdelningarna är betydligt bättre
idag, föreslog jag att avtalet skulle
förlängas. Något som nämnden
också beslutade, berättar förvaltningschef Amelie Gustafsson. Det
finns fortfarande förbättringspotential inom vissa områden men det
går på rätt håll.
Attendo som bedriver hemtjänst
har tidigare meddelat att de inte vill
förlänga avtalet med Lomma kommun, och utifrån kommunens egna

Problem med framkomligheten i
Lommatrafiken under våren
Med planerad byggstart under april kommer kommunen
att utföra VA-, belysning- och markarbete i Rosengatan,
Syréngatan, Solgatan, Algatan och Linnéavägen, mellan Algatan och Rönngatan, i Lomma.
Filmning av VA-ledningarna i Rosengatan, Syréngatan Solgatan, Algatan och Linnéavägen är gjorda. Bedömningen är att ledningarna behöver bytas ut. Dessa förbättringsåtgärder, tillsammans med åtgärder för att höja trafiksäkerheten på Algatan,
kommer att påbörjas våren 2018.

Omfattning VA-arbeten

• Rosengatan och Syréngatan får bland annat nya dricks- och dagvattenledningar. Det kommer också att göras justeringar i gatorna för att förbättra
avrinning av dagvatten.
• På Solgatan ska dricks- och dagvattenledningar bytas ut.
• I Algatan kommer dricksvattenledningen bytas ut.
• I Linnéavägen är huvudsyftet att byta ut spillvattenledningen som är i dåligt skick.
Detta kommer troligtvis även påverka arbete med dricks- och dagvattenledningar.

uppföljningar har man kommit fram
till att det inte är aktuellt med en
avtalsförlängning och någon ny
upphandling ska inte göras.
– De som får hemtjänst idag behöver inte oroa sig för att stå utan
hjälp, berättar Amelie Gustafsson.
Attendo fortsätter tills dess att
avtalet löper ut. Därmed har vi gott
om tid att förbereda övergången.
Det handlar om bemanning, om
it-program, rutiner och mycket
annat som ska fungera.

Dags att
anmäla sig
till UKM
Årets UKM-festival är i år
lördagen den 14 april på
Bjärehovskolan i Bjärred.
Ung Kultur Möts är en festival där
unga mellan 13-20 år får möjligheten att mötas och visa upp sina
olika uttryck på scen och i utställningsform.
Det betyder att man kan visa upp
nästan vad som helst: teater, musik,
poesi, film, ståupp, dans, måleri,
skulptur, design, individuellt eller
i grupp.

Höjd trafiksäkerhet på Algatan

Festivalen pågår hela dagen och
erbjuder workshops och gemensamma aktiviteter för alla deltagare och avslutas kl 18.00 med
scenshow och konstvernissage.

• Ny gatubelysning med LED-armaturer kommer att sättas upp i Rosengatan, 		
Syréngatan, Solgatan och Algatan.
Dessa arbeten kommer att under en period innebära begränsad framkomlighet
och orsaka omdirigering till andra vägar.

Anmäl dig på ukm.se,
senast den 3 april 2018.

• En gång- och cykelväg längs Algatan, en upphöjd korsning i Algatan/Linnéavägen
och säkrare passage för gång- och cykeltrafikanter över Stjärngatan ska byggas.
Syftet med åtgärden är att höja trafiksäkerheten på en mycket trafikerad skolväg
och dessutom koppla ihop flera viktiga stråk.
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Låt det grönska,
men inte utanför din tomt
Som fastighetsägare är det ditt ansvar att se till
att det inte sticker ut växtlighet utanför din tomt.
Växtlighet som sticker ut kan skapa problem för andra. Trafiksäkerheten försämras
i korsningar och längs gång- och cykelbanor.
Dessutom kan det ställa till problem vid snöröjning, gatusopning eller annat underhåll
som kommunen gör intill fastighetsgränser.
Detta gäller:
• Om du har träd intill gång- och cykelbana 		
måste du ta bort alla utstickande grenar 		
upp till 2,5 meters höjd.
Över körbana ska grenar tas bort upp till 		
4,6 meters höjd.
• Skyltar och belysning ska hållas fria från 		
skymmande växtlighet.
• Du ska ta bort ogräs och skräp från gång		
banan. Har du asfalterad eller plattbelagd 		
gångbana ska du även sopa bort grus och 		
sand.
På Lomma.se finns en broschyr för nedladdning. Sök under Bygga, bo och miljö och
klicka vidare på Allmänna platser.

Gratis buss
för dig som
fyllt 75
Beslutet är taget! Alla personer över
75 år och som är folkbokförda i Lomma
kommun får snart Skånetrafikens
Seniorkort/Jojo Senior i brevlådan
tillsammans med ett informationsbrev
och en broschyr. Med kortet kommer
du att kunna resa gratis inom kommunen med regionbuss och närtrafik.
Förmånen kommer preliminärt att
gälla från den 1 april, under vardagar
mellan kl 9–15 och 18–04. På lördagar,
söndagar och helgdagar samt under
midsommarafton, julafton och nyårsafton kommer kortet att gälla hela
dagen.
Kortet är personligt. På förarens begäran måste du kunna legitimera dig.
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När livet krisar
finns det hjälp!
Det kan självklart finnas
många anledningar till att
livet är besvärligt och att
man mår jättedåligt.
Inom Socialförvaltningen på Lomma
kommun finns en Råd & Stöd-funktion
för dig som har det jobbigt eller som ser
någon person i omgivningen som har
det svårt och där du inte vet hur du ska
agera.
Inget av det som sägs dokumenteras.
De som svarar har genom sitt arbete
stor vana vid att prata med människor.
Var och en som söker råd & stöd har
möjlighet till tre besök. Kvarstår sedan
behovet kan man ansöka om mer insatser hos behandlingsteamet.
För att komma i kontakt med Behandlingsteamet och deras Råd & Stöd kan
du ringa via kommunens Kontaktcenter
på telefon: 040-641 10 00.

Det finns färdiga
planer som aktiveras
vid stora katastrofer
Det är ytterst sällan det
inträffar händelser som direkt
eller indirekt drabbar många
människor.
För att kunna hantera dessa situationer
finns både en färdig krisplan och en utsedd krisledning inom kommunens olika
förvaltningar som då sätts i arbete.
Socialförvaltningen i Lomma kommun
har tillsammans med skolan en gemensam krisstödsgrupp och samordnare
som kan sättas i arbete.
Det kan handla om att hjälpa människor
med praktiska frågor men framför allt
känslomässigt med rädsla, sorg eller
annat. Helt enkelt finnas till för att de
drabbade ska ha någon att prata med i
en svår stund.
Teamet består totalt av ett 30-tal personer som arbetar med människor i sin
vardag och är vana att på ett professionellt sätt möta människor i olika typer av
akuta krissituationer.
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Årets Nouruz planeras av en grupp ungdomar i samarbete med Kultur och fritid, socialförvaltningen och Lomma församling.
Gruppen består av, från vänster Ahmadullah Rahimi, Mohammad Kawari, Hayatullah Azizy, Nesar Sadat MaZar, Ali Sherzad,
Homayon Shahedzadhe samt Ahad Noormohammadi (som inte kunde närvara vid fototillfället).

Populärt nyårsfirande återkommer
För tredje året anordnar kommunen ett Nouruzfirande tillsammans med afghanska ungdomar och Lomma församling.
Mycket ser annorlunda ut jämfört med den första gången,
då vi hade en stor grupp nyanlända afghaner. Nu har gruppen krympt och de omkring 40 ungdomarna som bor kvar är
integrerade och talar flytande svenska.
– Vi ställde frågan till ungdomarna innan jul, om det fortfarande behövs ett
officiellt Nouruz-firande, berättar kultursamordnare Annica Widmark.
Och det gör det!
– Nouruz är viktigt för oss. Det är ett sätt
för oss att möta Lommaborna och dela
med oss av vår kultur, berättar Ali. Det
har även varit ett sätt för oss att komma
in i samhället och att minska främlingsrädslan.
– En del av oss mår dåligt i väntan på
besked om framtiden och om vi kan
stanna i Sverige. Nouruzfirandet är
någonting att se fram emot och en anledning att vara glad, säger Hayatullah.
Ahad flikar in: – Vi som har kommit till
Sverige som flyktingar har inga familjer
här. Det är viktigt för oss att kunna fira
det nya året tillsammans med andra.

Ja, för Nouruz betyder just ”ny dag” och
är det fornpersiska firandet av nyåret
som inleds med vårdagjämningen den
21 mars.
Tanken med Nouruzfirandet är att det
ska bli en vårfest för alla Lommabor —
unga som gamla — och för människor
från alla kulturer.
– Första året kom många besökare som
var nyfikna på evenemanget. Nu har killarna etablerat sig och fått vänner i
kommunen så jag tror fortsatt på många
besökare, säger Annica Widmark.
På programmet finns blandade inslag
av dans och musikuppträdanden och
kvällen avslutas med dans till DJ och
afghansk musik och den traditionella
eldhoppningen. Det kommer dessutom
att finnas afghansk mat att köpa.
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Ungefärlig avgränsning av
utvecklingområdet.

Rutsborgskola
en
Västanväg

Löddesnäsvägen

Borgeby

Öster

leden

Fje

lie
vä
g

en

Bjärred

Öppet hus!
Söndagen den 11 mars
kl 11-13 på Vinstorpskolan i Lomma
kl 15-17 på Bjärehovskolan i Bjärred

Ta med hela familjen
och prova på våra
många olika roliga verksamheter!
Hoppas vi ses! Välkommen in!
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Arkitekttävling ska forma
området mellan
Borgeby och Bjärred
Arbetet med att hitta lösningar på hur
Borgeby och Bjärred ska kunna utvecklas
går framåt. Nu har arbetet kommit så långt
att kommunstyrelsen beslutat att utlysa
en allmän arkitekttävling.
Enligt Linnea Qvarnström, projektledare på kommunen, är det
vanliga att man bjuder in ett antal handplockade arkitektfirmor som får komma med förslag.
– När man anordnar en allmän tävling får alla som vill delta.
Detta gör att vi troligen får in ett bredare spektra av förslag
och det ska verkligen bli spännande att se vad resultaten blir,
berättar Linnea Qvarnström och fortsätter:
– En allmän arkitekttävling blir vanligtvis också mer uppmärksammad inom branschen och med tanke på hur Lomma
Hamn utvecklats, där vi vann planpris, så blir detta ytterligare
ett prestigefyllt projekt i Lomma kommun för den som vinner.
Vi förväntar oss många spännande förslag.
Arkitekttävlingen ska utlysas nu under våren och vara avklarad
innan 2018 års utgång. Tävlingen arrangeras i samarbete med
organisationen Sveriges Arkitekter.

Ansök om flagga
I samband med Nationaldagsfirandet
i Bergaparken delar kommunen ut
ett antal flaggor till privatpersoner,
föreningar eller organisationer.
Sista ansökningsdag är den 30 april.
Använd ansökningsformuläret på
hemsidan:
lomma.se/nationaldagen

Lomma Aktuellt Nr. 1. 2018.
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KULTUR OCH EVENEMANG
UTSTÄLLNINGAR
Bjärreds bibliotek
20 feb–23 mars
Per-Olof Nilsson – Återgubbar
Bjärreds bibliotek
27 mars–27 apr
Ingrid Hallén – akryl
Lomma bibliotek
3 mars–29 mars
Bente Bjerregard
Lomma konstförening

Bio på bibblan
Bjärreds bibliotek
Lör 3 & 17 mars kl. 13.00
Ons 28 mars kl. 10.30 & 13.00
Lomma bibliotek
Lör 3 & 17 mars kl. 13.00
Mån 26 mars kl. 13.00
Medlemskap krävs, men är gratis.
Mer information hittar du på biblioteket.

Lomma bibliotek
5 apr–3 maj
Fotoklubben Objektivet
Kraften
10 mars–25 mars
Bo Hultén, Rose-Marie Qvarfordt
och Frida Qvarfordt
Stallet, Bjersunds Tegelbruk
30 mars–1 apr
Påskutställning
Kristina Freij-Andersson (foto),
Lollo Lindqvist (akryl) och
Ann-Marie Lindqvist (akvarell).
Långfr, Påskafton och Påskdagen kl 10–17.
Skånska Lantbruksmuseet
1 apr–31 okt
Elevenborgsvägen 3 i Alnarp
Lör & sön kl. 13–18. Fri entré.
Maskiner, hushållsredskap samt
Findusfilmer visas. Barnhörna.
Konst i museerna
Påskhelgen och lör & sön 7–8 apr.
Lantbruksmuseet. Katrin Barnekorn.
Hovbeslagsmuseet. Agneta Ljungberg
och Göran Hermerén.
Under påsken är Vagnsmuseet öppet.
BARN & FAMILJ
Sagoskoj på Lomma bibliotek
Sagostund från 3 år.
Fre 2 mars & Fre 16 mars kl. 9.30
Påsksagostund
Ons 28 mars kl. 9.30
Sagoskoj på Bjärreds bibliotek
Sagostund från 3 år.
Tis 27 feb kl. 15.00
Tis 6, 13 & 20 mars kl. 15.00
Tis 3 apr kl. 15.00
Påsksagostund
Tor 29 mars kl. 11.00

MUSIK
Lomma Folkets Hus
Sön 4 mars kl. 15.00
Vårkonsert Dragspelsorkestern
Kom och sjung med i populära vår- och
sommarmelodier!
Bilj säljs i entrén på konsertdagen.
Pris 80.Bergakyrkan
Sön 11 mars kl. 11.00
Gospelmässa ”7 ord”
Berga Gospel med Ulf Nomarks körverk.
Bergakyrkan
Sön 25 mars kl. 18.00
Stabat Mater
Giovanni Battista Pergolesis Stabat
Mater, framförd av två solister och en
stråkkvartett.

Hörsalen Bjärred
Lör 3 mars kl 15.00
Bästa kompis
Alvin och Rosa är Bästa kompisar!
Kan bästa kompis även inkludera tre?
Från 4 år. Bilj à 50 kr på biblioteken.
Arr. Lomma Folketshusförening
Lomma Folkets hus
Sön 18 mars kl 15.00
Trumdans
Svenska och senegalesiska barnvisor
med Pape Seck och Malick Diebate.
Från 3 år. Bilj à 50 kr på biblioteken.
Arr. Lomma Folketshusförening

Bergakyrkan
Mån 2 apr kl. 11.00
Mässa med musik
Lovisa Stenberg flöjt, Isa Malm piano/orgel
Lomma Folkets Hus
Lör 14 apr kl. 19.00
Konsert med Dawda Jobarteh
Gambiansk multi-instrumentalisten och
hans band. Elektriska rockinslag, jazz
improvisation med mera.
Arr. Lomma Folkets Hus
TEATER

Lomma bibliotek
Lör 24 mars kl. 15.00
Påskeri påskera
Följ busiga häxkatten som kan trolla, nyfikna kycklingarna och rappande kvasten.
Med Annette Lindén-E.
Från 2 år. Bilj à 40 kr säljs på biblioteken.
Arr. ABF & Kultur och fritid
Bjärreds bibliotek & Lomma bibliotek
Tis 27 mars kl. 13.00–15.00
Pyssla till påsk Fjädrar, kulor och
annat skoj fixar vi. Drop-in.
Lomma bibliotek
Tor 29 mars kl. 18.00–19.30
Magisk kväll på biblioteket
Ett magiskt äventyr. Se vart trollkonsterna oss styr. Begränsat antal platser.
Anmäl dig på biblioteket fr.o.m. 1 mars.

Lomma Folkets Hus
Fre 23 mars kl. 19.00
Bibliotekarien
En vanlig dag på biblioteket. Det ovanliga är att bibliotekarien blir uppsagd.
Regionteatern Blekinge Kronoberg.
Biljettbokning. tel 070–3475460
Arr. Lomma-Bjärred Riksteaterförening
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MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR!
FÖREDRAG
Bjärreds bibliotek
Ons 28 febr kl. 19.00
Under ytan i Fjelie
Resultatet från de arkeologiska undersökningarna i Fjelie by.
Bergakyrkan
Tis 13 mars kl. 19.00
Caféföredrag Ulrica Stigberg
Vad gör vi när kraven och förväntningarna på oss hopar sig? Ulrica Stigberg,
författare och präst i Fryshuset.
Kostnad. 50 kr.
Anm senast 12 mars, tel 046–440 41 59,
irene.palsson@svenskakyrkan.se
Arr. Bjärreds församling
Lomma bibliotek
Ons 14 mars kl. 18.00
Från Skåne till Sulitelma
Leo Schneede berättar om entreprenören och konsuln Nils Persson.
Fri entré, bilj hämtas på biblioteken.
Bjärreds bibliotek
Ons 14 mars kl. 19.00
En fin trädgård?
Charlotte Eklöf föreläser om grunderna i
trädgårdsdesign. Fri entré.
Biljetter hämtas på biblioteken.
Lomma bibliotek
Tor 15 mars kl. 19.00
Bo Hultén - Black paintings
Konstnären har sedan 2008 undersökt
ljuset och dess koloristiska möjligheter.
Arr. Kultur- och fritidsnämnden &
Lomma konstförening
Entré 50 kr. Bilj säljs på biblioteken.
Lomma bibliotek
Ons 21 mars kl. 18.00
Kostens betydelse för hälsan –
vad ska man äta? Louise Brunkwall.
Fri entré. Bilj på biblioteken fr.o.m. 7/3.
Arr. Kultur- och fritidsnämnden
BIBLIOGRAFEN
Lomma bibliotek
Ons 28 febr kl. 19.30
Pojken med cykeln
Guldpalmenvinnande film från 2011.
Diakon Lena Hansen inleder kvällen.
Entré 20 kr.
Arr. Kultur- och fritidsn & Svenska kyrkan

Lomma bibliotek
Lör 10 mars kl. 19.00
Live på bio. Semiramis
Folkets Hus och Parker livesänder från
Metropolitan i New York.
ÖVRIGT
Borgeby Stenugnsbageri
Tor 1 & 15 mars kl. 15.00
Tor 12 apr kl. 15.00
Gemensam läsning, fika,
högläsning, samtal
Ingen förberedelse krävs. Entré 20 kr.
Föranmälan till biblioteket.
Lomma bibliotek
Tis 6 mars 14.00–16.00
Tis 17 apr kl. 14.00–16.00
Bjärreds bibliotek
Tis 27 feb kl. 16.00–18.00
Tis 10 apr kl. 14.00–16.00
IT för ovana
Söka i bibliotekets katalog, låna e-böcker
och e-ljudböcker, skapa en e-postadress,
lära dig hur sociala medier fungerar?
Vi har handledare som kan hjälpa dig.
Tidsbokning (30 min/pers).
Anmälan till biblioteken.
Lomma Folkets Hus
Fre 2 mars kl. 19.00
Peders Antikrally
Peder Lamm berättar och värderar
föremål som deltagarna tagit med sig.
Arr. Lomma folketshusförening
Flädie Mat och Vingård
Sön 4 mars kl. 11.00–15.00
Bröllopsmässa
Lomma bibliotek
Tis 6 mars kl. 18.00
En bön för de stulna
av Jennifer Clement
Vi diskuterar den verklighetsbaserade
romanen. Anmälan till biblioteken.
Strandstädning
Lör 17 mars kl. 9.30
Vi tar vi oss an vinterns uppspolade
bråte vid Alnarps strandängar samtidigt
som vi kollar in vårfåglarna.
Samling 300 meter söder om Lomma
skyttebana kl. 9.30.
Ansvarig. Henrik Jonsson, 0708-98 91 79
Arr. Naturskyddsför i Lomma-Bjärred

Lomma Dansrotunda
Lör 17 mars. kl. 19.30–24.00
Dans till Rent Drag orkester
Arr. GDF-Öresund
Mötesplats Havsblick
Tor 22 mars kl. 14.00–16.00
Danscafé med
Ingvar Fast & Camilla
Slättängshallen
Lör 24 mars kl. 09.00–13.00
Öppen idrottshall
Alla åldrar. Bestäm själv vad ni vill göra.
Bollar, klubbor, annan utrustning till låns.
Bergagården
Lör 24 mars kl. 9.30–19.00
Stilla dag. Tillsammans i tystnad.
Att dela en dags tystnad kan bli en stor
andlig upplevelse eller en skön stund.
Anmälan på 046–440 41 59,
irene.palsson@svenskakyrkan.se.
Avgift 100 kr, förmiddagsfika, lunch och
kvällsmat ingår.
Arr. Bjärreds församling
Lomma Dansrotunda
Sön 25 mars kl 18.00
Nouruz-firande
Internationell vårfest.
Lomma bibliotek
Ons 28 mars kl. 19.30
Jesus på vita duken
filmvisning i fastetid
Tord Larsson kommenterar filmerna.
Fri entré. Bilj på biblioteken.
Arr. Svenska kyrkan
Bergakyrkan
30 mars 11.00
Långfredagsvandring
Gudstjänst i Bergakyrkan. Därefter äter
vi smörgåsar till ett självkostnadspris
av 20 kr, och ca kl. 13.00 vandrar vi via
Önnerup till Fjelie kyrka, där vi är med
vid Via Dolorosa kl 15.00.
Sedan vandrar vi tillbaka via Flädie till
Bergakyrkan. Medtag vattenflaska!
Anmälan till 046–440 41 53,
anna.kristiansson@svenskakyrkan.se
Detta är ett urval
av för oss kända arrangemang!
Mer information och komplett lista
på anmälda arrangemang finns på
lomma.se.
Evenemangsinformation kan skickas
till annica.widmark@lomma.se
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Gott betyg på
kommunens verksamhet
I höstas genomfördes Statistiska Centralbyrån (SCB) en medborgarenkät bland landets kommuner, däribland i vår kommun. Resultaten visar att de som svarade på undersökningen
gav Lomma kommun högt helhetsbetyg.
Det var sammanlagt 1200 personer,
i åldrarna 18-84 år, som fick svara på
frågor inom främst tre områden:
• Hur ser du på kommunen som en
plats att leva och bo på?
• Hur ser du på kommunens verksamheter?
• Hur ser du på möjligheten till inflytande i kommunen?
Ungefär hälften av de tillfrågade svarade
på enkäten.
Det sammanfattande betyget för hur
medborgarna bedömer kommunen
som en plats att bo och leva på blev 79.
Genomsnittet för undersökta kommuner var 60. Lomma toppar även listan
om man kan rekommendera vänner och
bekanta att flytta hit och har även fått
högst betyg inom områdena arbetsmöjligheter, utbildningsmöjligheter samt
bostäder.
Det som kan förbättras är inom områdena bostäder, kommersiellt utbud,
kommunikationer och trygghet.
På frågan om hur Lommaborna bedö-

mer den kommunala verksamheten blev
betygsindexet 69.
Genomsnittet för de undersökta kommunerna gav ett betygsindex 55.
Resultatet visar att kommuninvånarna
är mycket nöjda med hur kommunen
sköter sina verksamheter. I jämförelse
med andra deltagande kommuner har
Lomma högst betygsindex inom detta
område.
Det som enligt enkäten kan förbättras är
inom områdena miljöarbete, gång- och
cykelvägar och äldreomsorg.
Det sammanfattande betygsindexet
för hur kommuninvånarna bedömer
möjligheterna till inflytande på kommunens verksamheter och beslut i Lomma
kommun blev 55.
Genomsnittet för de kommuner som
deltog i undersökningen låg på 40.
I jämförelse med andra deltagande kommuner har Lomma högst betygsindex
inom detta område.
Resultaten från undersökningen
blir nu underlag i kommunens förbättringsarbete.

Vill ni vara med i
sommarens
evenemangsbroschyr?
Vi hoppas att ni – föreningar, studieförbund, församling, företag och andra organisationer vill vara med och bidra till en
händelserik sommar i Lomma, för både
boende och besökare. Vi fick mycket bra
respons på fjolårets broschyr.
Programmet kommer att delas ut på
offentliga platser hela sommaren med
start under Lommafesten.
Vi tar in evenemang som:
• inträffar under perioden 1 juni31 augusti 2018
• är offentliga och intressanta för
allmänheten
Evenemang = händelse under begränsad tid, exempelvis konsert, utställning,
föredrag, vandring, tävling etc.
Det är gratis att vara med i evenemangsbroschyren. Vi förbehåller oss rätten att
göra urval om utrymmet kräver det.
Vi behöver era uppgifter senast
den 3 april 2018.
Lämna informationen genom att registrera ditt evenemang i kommunens
Evenemangskalender Hoodin (om du
har ett konto där) eller fyll i formuläret
på lomma.se/sommarprogram

Seniorpanel kläckte idéer!

Det var ett 20-tal inbjudna seniorer som fick möjligheten att dela med sig av sina idéer
kring vilka aktiviteter man önskar att den nya träffpunkten i Bjärred ska erbjuda men
också vad som kan förbättras på den nuvarande på Havsblick. Man diskuterade, ”byggde”
en mötesplats och fyllde den med innehåll. Och idéerna var många.

