Nr. 3. 2018

aktuellt
Lomma

Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun

Skåneleden knöts samman i Bjärred
Val 2018 - Vi har allt du behöver veta!
Förnyelsen fortsätter i både norr och söder

Robert Wenglén, ordförande i barn- och utbildningsnämnden, knöt samman Skåneleden genom Lomma kommun
tillsammans med Sofie Norrby, som arbetar som utvecklare av Skåneleden på Region Skåne.
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Nu går Skåneleden även
genom Bjärred och Lomma
Naturen bjöd på sol från en nästan molnfri himmel
när den två mil långa etappen av Skåneleden genom Lomma kommun, som också kallas
Öresundsleden, invigdes av Robert Wenglén, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.
Till plats för invigningen hade valts en av
de lummigare delarna av sträckan strax
söder om naturreservatet vid Löddeåns
mynning, i höjd med Trollskogen.
Robert Wenglén konstaterade att
eftersom många har ett stillasittande liv
idag så ökar också behovet av att enkelt
kunna komma ut i naturen.
– Det handlar inte enbart om att man
måste kämpa med en löprunda. Enbart
en promenad längs havet har positiv påverkan på hälsan, både fysiskt men också själsligt. Här är det bara fåglar och
havsbrus som hörs. En promenad längs
Skåneleden kan också ge tillfälle till
spontana sociala möten som även de
bidrar till ett hälsosamt liv.
Medan vi väntade på själva invigningen
passerar en strid ström av cyklande,
promenerande och joggande Bjärredsbor.
– Det är tydligt att många upptäckt och
uppskattar det fantastiska stråk vi skapat
längs kusten, konstaterar Robert.
På frågan om han själv bokat in en tur

längs hela sträckan så blev svaret efter
en stunds funderande; – Får väl ta mig
samman, ta med familjen och gränsla
cykeln någon fin dag nu under sommaren.
Skåneleden sträcker sig nu över 100 mil
genom landskapet och ger möjlighet att
upptäcka både natur och kultur. Leden
består av fem delar uppdelade på 89
dagsetapper, där Öresundsleden genom
Lomma kommun är en. Etappen går
från Löddeköpinge genom Bjärred och
Lomma till Spillepengen och är markerad med orange ledbrickor.
Vid Långa bryggan i Bjärred och nedanför biblioteket i Lomma finns informationstavlor om leden.
I år fyller Skåneleden 40 år. Under året
kommer Region Skåne, huvudman för
Skåneleden, att genomföra flera satsningar för att lyfta fram Skåneleden och
vandring som en aktivitet för att främja
skåningens hälsa.
Läs mer på skaneleden.se

Det blev en råbandsknop, till slut.

Det här är Öresundsleden
Öresundsleden utgår i norr
från Utvälinge, vid Ängelholm
och sträcker sig ner till Falsterbonäset i söder.
Från Löddeköpinge till Bjärred går leden
genom öppna landskap, lummiga naturreservat och längs med havet till Långa
brygga i Bjärred, ett populärt turistmål
med anor från 1800-talet.
Strax efter att du passerat Kävlingeån
kan du göra en avstickare till Borgeby
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slott, leden går sedan genom Borgeby,
längs havet och förbi sommarvillorna
i Bjärred. I nästa etapp från Bjärred till
Lomma går vandringen vidare längs kusten, förbi hästhagar, bebyggelse, badstränder, dammar, surflägen, talldungar
och längs kajen till centrala Lomma.
På sista etappen vandrar du längs stranden ut ur Lomma samhälle, genom
Öresundsparkens naturreservat och
vidare på cykelvägen längs naturreservatet Södra Lommabukten med Tågarps
hed och Alnarps fälad.

Redaktionskommitté: Christine Cederberg, Susanne Hallberg, Eva Jansson,
Amelie Gustafsson, Annica Widmark, Christian Almström.
Teknisk produktion: Elke Hanell, Westinger Media, Malmö. Tryckning: Wikingtryck, Malmö
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Förnyelsen fortsätter både i norr och söder

Vi bad Tommy Samuelsson, chef för
Samhällsbyggnadsförvaltningen, att
göra ett urval av pågående arbeten.
Bjärreds centrum: Arbete med förnyelse av området pågår. Här planeras för
både nya verksamhetslokaler och bostäder. En markanvisningstävling är klar och
detaljplanearbetet pågår. Så fort arkeologerna är klara och bygglovet beviljat
vid E6 Flädie kan Cirkle K börja bygga sitt
nya tankställe och avveckla det gamla i
centrum. Arbetet med centrumområdet
kan påbörjas efter det.
Framtidens Bjärred: Planeringen för att
bygga ett nytt bostadsområde mellan
Löddesnäs och Borgeby har startats.
Idag finns där en åker och den natursköna Plommonskogen som är planerad att
omvandlas till ett naturreservat. En arkitekttävling är påbörjad.
Syftet med tävlingen är att få fram ett
strukturförslag som är attraktivt, hållbart och innovativt. Stadsdelen ska hålla
hög hållbarhetsprofil och ta tillvara och
utveckla de gröna och blå värdena.
BOJK-området: Samtal om att bygga
en ny restaurang vid BOJK-området
och upprustning av BOJK:s lokaler har
inletts. Området omfattas av ett strandskydd och därför gäller särskilda regler
som regleras av Länsstyrelsen. Detaljplanearbete pågår.
Bjärreds Stationshus: Detaljplan för
utveckling av Bjärreds Saltsjöbadspark och av Stationen har antagits av
kommunfullmäktige vilket innehåller ny
restaurang, hotell och konferens. För
närvarande pågår arbete med att hitta
intressenter. Fritidsverksamheten på
Stationen ska flytta till Bjärehov när de
nya lokalerna är klara.
Ny fritidsgård vid Bjärehov: En ny
fritidsgård/ungdomsgård byggs för
Bjärreds barn och ungdomar från fjärde

klass och uppåt. Den nya kommer att
ersätta den gamla i Stationshuset, och
byggs på tomten mellan Bjärehovshallen och Bjärehovsskolan. Bland annat
kommer det att finnas en aktivitetshall för
olika aktiviteter, exempelvis dans och
uppträden. Fritidsgården beräknas
stå färdig inför ht 2018.
Parkourbana: Det är beslutat att det ska
byggas en parkourbana vid Bjärehovsparken. Dock är bygglovet överklagat så
det är i nuläget svårt att sätta en tid för
byggstart.
Nya naturreservat: Bjärreds Saltsjöbad
utgör en av väldigt få skogsmiljöer i
kommunen. Området består i huvudsak
av upp till 120 år gammal men även yngre avenbokskog. För att långsiktigt säkerställa dessa värden pågår ett arbete
för att bilda ett naturreservat i Bjärreds
Saltsjöbad. Dessutom pågår ett arbete
för att skydda naturvärde i Lommabukten genom marina naturreservat. Det
ena, som är tänkt att heta Strandhusens
revlar, går precis intill strandkanten i
södra Lomma och sträcker sig en bra
bit ut i havet, och bort till Spillepengen.
Det andra, med det föreslagna namnet
Flädierev, snuddar vid strandkanten i
norra Bjärred.
Persontåg på Lommabanan: Efter en
lång väntan kommer äntligen persontågen tillbaks till kommunen. I december år 2020 startar persontrafiken på
Lommabanan. Inledningsvis kommer
banan att trafikeras med ett persontåg i
timmen i vardera riktningen.
Med tåg minskar restiden mellan Lomma
och Malmö till sju minuter, att jämföras

med dagens ca 25 minuter med buss.
Tågen är tänkta att gå sträckan Kävlinge–
Lomma–Malmö C.
På lite längre sikt kommer banans kapacitet att byggas ut så att det kan gå ett
tåg per halvtimme i varje riktning.
Då blir det också möjligt att införa tåguppehåll vid nya stationer i Alnarp och
Flädie, något som kan bli aktuellt tidigast år 2023-2024.
Lomma Centrum: Lomma Centrum
Norra, det vill säga området mellan
Busstorget i söder, Hamntorget i norr,
Centrumgatan i väster och Strandvägen i
öster, är den återstående delen av Lomma Centrum som ska utvecklas. Lomma
Centrum Norra utgör en viktig del av
Lommas centrum och ska erbjuda en
levande och attraktiv miljö för både invånare och besökare i alla åldrar. Området
ska också bli en länk mellan stationen,
Centrumtorget, hamnen och stranden.
Lerviks förskola: Lerviks förskola i
Lomma började byggas i mars 2017, och
ska snart vara klar. Förskolan blir toppmodern med en lekfull utemiljö, åtta
avdelningar och ett stort kök, där det
också kommer att tillagas mat till alla
äldreboenden i hela kommunen.
Pilängsskolan: Mellan- och högstadieskolan Pilängskolan i Lomma ska byggas
om och byggas till. Skolbyggnaderna ska
stå helt klara 2020.
Bullerskydd längs E6:an: Kommunen
har länge försökt få till ett bullerskydd
och verksamhetsområde mellan E6:an
och Malmövägen. Förhandlingar pågår
mellan kommunen och SLU som är en
av de nuvarande markägarna.

Illustration: David Wiberg

Lomma kommun har under
flera år genomgått ett stort
förnyelsearbete.
Det är främst i den södra
kommundelen som resultatet
har varit mest synbart, men
även i den norra delen är
mycket på gång.
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Lyckat möte med nyanlända
Skola, kultur och fritid och socialförvaltning arrangerade tidigare i år en dialogträff
tillsammans med nyanlända på Havsblick i Lomma.
Syftet med en dialogträffen var att undersöka de nyanlända kommuninvånarnas syn på vilket
stöd de behöver och ha en möjlighet att på ett långsiktigt vis rigga verksamheten efter det.
Ett 50-tal vuxna och 20-talet barn och
ungdomar träffades för att diskutera vad
som får oss att trivas i Lomma kommun.
– Under mötet gavs möjlighet att ställa
frågor och prata med oss om det som
rör förskola, skola, kultur, fritid och socialtjänst, allt för att vi ska kunna erbjuda
det stöd som behövs, berättar Emelie
Johansson, samordnare för dialogträffen. För att underlätta dialogen, delades
deltagarna in i grupper efter språktillhörighet så att alla kunde komma till tals.
Dialogträffen är ett resultat av Lomma
kommuns engagemang i LIS – Lyckad integration i Skåne, ett projekt som stöds

av den Europeiska socialfonden.
Fonden är med och finansierar sysselsättningsrelaterade projekt i hela
Europa. Kommunens dagliga arbete för
nyanlända handlar om att skapa goda
förutsättningar för att etablera sig i det
svenska samhället.
Svenjohan Davidson, verksamhetschef
för grundskolorna, tycker att dialogträffen är ett bra exempel på god samverkan mellan olika verksamheter, i syfte
att skapa en helhetsbild för våra nya
kommuninvånare.
– Något att ta med sig i det fortsatta
arbetet är vikten av att möta de nyanlän-

da i den situation som de befinner sig.
– Hur vi på kommunen kommunicerar,
både skriftligt och muntligt är ett exempel. Att bredda utbudet av litteratur
på biblioteken så att det passar fler, är
ett annat. Kultur och fritid kommer till
exempel att ta fram broschyrer på flera
språk.
– Vi är mycket nöjda med dialogträffen,
och undersöker redan nu möjligheterna för en ny och kanske större träff till
hösten. Dessutom har vi nu ett förvaltningsöverskridande nätverk för oss som
arbetar med integration, vilket möjliggör
utbyte av idéer och erfarenheter, säger
Emelie Johansson.

Ny rutin för
matavfallspåsar
Nya matavfallspåsar?

Gör så här:
1. Signalera att du behöver nya påsar
genom att klämma fast en oanvänd
matavfallspåse under locket till kärlet
där du slänger matavfall,
strax före nästa tömning av kärlet.
2. Efter tömning av kärlet får du
nya matavfallspåsar.
Du hittar dem i facket för tidningar.

Visste du att …

… biologiskt nedbrytbara plastpåsar,
så kallad biopåse, inte lämpar sig för
matavfallsåtervinning i Sysavs hantering
av matavfall?
De kan orsaka stopp i systemet.

Så håller du fluglarverna borta i sommar
Nu gör sommaren sitt intåg och ofta innebär det varmare vädret att det kan uppstå visserligen ofarliga, men ändå oönskade, gäster i kärlet för matavfall.
Här får du tips på hur du minskar risken för fluglarver.
• Flugor trivs i värme, så ställ ditt kärl i
skuggan om du har möjlighet.
Det minskar lukt och fördröjer komposteringen innan kärlet töms.
• Rengör ditt kärl ofta,
gärna efter varje tömning.
• Strö över lite trädgårdskalk i kärlet
mot flugor och lukt.
• Använd matavfallspåsen du får och
stäng den ordentligt innan
du lägger den i kärlet.

• Låt ditt matavfall rinna av. Lägg gärna
i hushållspapper i matavfallspåsen
som suger upp fukten.
• Fyll påsen till max tre fjärdedelar.
Byt påse efter två dagar.
• Använd påshållaren. Då kan luften
cirkulera kring avfallet, vilket gör
att det torkar snabbare.
• Diska påshållaren då och då.
Den tål maskindisk.

Få information via e-post! Beställ vårt digitala kundbrev på sysav.se/epost
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Stort läsprojekt för sjätteklassarna Det ligger
Hur lång tid tar det att skriva en bok? Känner du andra författare? Har du fått slut idéer nån gång? Hur mycket tjänar du på
en bok? Är det stressigt att vara författare? Håller du på med
någon bok just nu?
Under våren har 370 elever i sexan
arbetat med ett läsprojekt för skolan.
Eleverna har läst Wursten och Veganen
av Åsa Asptjärn. Projektet avslutades
nyligen med att de fick träffa bokens
författare live! Det är kanske tur att Åsa
Asptjärn inte bara är författare utan
även har scenvana – som ena halvan av
komikerduon Åsa & Gertrud.
Med både humor och allvar har hon
besvarat alla upptänkliga frågor om livet
som författare och delat med sig av
skrivtips och tekniker.
Wursten och Veganen kom ut i höstas.
Den handlar om övergångsfasen från
mellanstadiet till tonårstiden då man
kan vara lite i otakt med sina kompisar
och kanske söker nya sammanhang.
Det handlar om sorgen i att göra slut
med sin barndomsbästis och om att
hänga med på saker som inte känns
helt rätt bara för att man inte vill vara
utanför.
Skolbibliotekarierna har presenterat
boken i alla klasser och även tagit fram

ett pedagogiskt material kring boken.
Sedan har man valt att arbeta med boken på olika sätt i olika klasser.
Läsprojektet har genomförts inom ramen för Kulturgaranti där alla elever får
ta del av en professionell kulturupplevelse per år inom olika konstformer.
Det är kommunens skolbibliotekarier
som har valt ut boken.
– Det har faktiskt varit ganska svårt att
hitta ”rätt” bok, säger Åsa Pettersson
som är skolbiblioteksansvarig. Vi ville
hitta en bok som kunde tilltala killar och
tjejer lika mycket. Och så skulle den vara
lagom avancerad. Eleverna i den här
åldern kan vara på väldigt olika nivå i
sin läsning, så den får inte vara för svår
samtidigt som den ska kunna ge nåt för
alla. Syftet med projektet är att stimulera till läsning och försöka få eleverna att
fortsätta läsa skönlitteratur även genom
tonåren, som är en period då man kan
tappa många läsare i den tuffa konkurrensen med skolarbete, sociala medier
och en aktiv fritid.

Skolbiblioteksansvarig Åsa Petterson tillsammans med författaren Åsa Asptjärn
som träffat alla kommunens sjätteklassare.

mycket arbete
bakom ett val
Nu är det inte lång tid kvar tills
svenska folket åter ska välja
nya representanter till riksdagen, landstingen och kommunerna landet runt.
Det är många pusselbitar som
ska falla på plats.
Just nu går arbetet på högtryck i kommunhuset för att alla detaljer ska klaffa på
själva valdagen.
– Bland de olika delarna som ska fungera är lokalfrågan och bemanning av
vallokalerna avgörande, berättar Ingrid
Grönkvist, kommunens valadministratör.
Det är mycket annat som också ska klaffa.
Oftast sker valen i lokaler som redan ägs
av kommunen och då handlar det mest
om att bokningen blir gjord.
– Eftersom det är oerhört viktigt att alla
har samma möjlighet att rösta lägger
vi ner mycket tid på att kontrollera
tillgängligheten i de lokaler som vi vill
använda. I år har vi varit runt på alla
tolv platserna för att se så att lokalerna
uppfyller våra krav.
Dessutom ska ju vallokalerna bemannas
på valdagen – av åtta personer – en ordförande, en vice ordförande och ytterligare sex personer som tar emot rösterna.
– Vi har förmånen av att ha en grupp
som ställt upp under flera val. Men det
händer att någon inte längre är aktuell.
Då ska nya personer rekryteras.
Dessutom behövs en pool med ersättare
och en grupp med personer som ser till
att allt det praktiska fungerar. Valmaterial ska finnas liksom mat och dryck till
vallokalspersonalen. Totalt handlar det
om en bit över hundra personer.
– Till det ska det också finnas en grupp
som tar emot rösterna och protokollför
i kommunhuset på valnatten.
Ingrid Grönkvist uppskattar att arbetet
med ett val startar ungefär ett år innan
valdagen.
– Det är väldigt tillfredsställande att så
många utnyttjar sin rösträtt i vår kommun,
92 % i senaste valet. Högst i landet!
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Information om val till

riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige
Den 9 september 2018
äger allmänna val rum i Sverige
Röstkort och
valinformation:
Röstkort och information om hur
det går till att rösta skickas till dig
från Valmyndigheten.
Du ska ha fått röstkortet senast
den 22 augusti 2018.
Om din valförsändelse skulle
komma bort kan du, till och med
valdagen, få ett dubblettröstkort
från kommunen.
Ring 040/641 10 00 vardagar
under kontorstid.
Från och med 25 augusti kan du
också få dubblettröstkort under
lördagar och söndagar, i förtidsröstningslokalerna på kommunhuset i Lomma och biblioteket i
Bjärred, på följande tider:
Lördag
Söndag
exkl. valdagen
Valdagen

Vallokaler:
Vilket valdistrikt du tillhör framgår av ditt röstkort.
Valdistrikt
Borgeby Ö
Borgeby V
Flädie S
Flädie N
Flädie Ö-Fjelie-Önnerup
Lomma N
Lomma Centrum
Lomma Hamn
Båtgatorna-Fågelstaden
Piläng
Karstorp – Alnarp
Norr Vinstorp mfl

Vallokal 		
Rutsborgskolan
Löddesnäskolan
Medborgarhuset
Bjärehovskolan
Alfredshällskolan
Fladängsskolan
Havsblick
Biblioteket Lomma
Folkets Hus
Pilängskolan
N Karstorpskolan
Pilängsskolan

Vallokalernas öppettider:
Vallokalerna kommer att ha öppet
på valdagen kl. 08.00–20.00.

kl. 11.00-15.00
kl. 12.00-16.00
kl. 08.00-20.00

Du som tänker rösta i vallokal
på valdagen, behöver inte något
röstkort utan kan gå till vallokalen och avge dina röster ändå.
Man måste kunna identifiera
sig och bör därför ha med sig en
giltig legitimation.
Om du ska förtidsrösta eller
budrösta måste du ha ett röstkort.
Även den som förtidsröstar och
den som är bud måste kunna
identifiera sig och bör därför ha
med sig legitimation.

Förtidsröstning:
Den som vill förtidsrösta kan göra det från och med den 22 augusti 2018 till
och med valdagen den 9 september 2018.
Förtidsröstning äger rum dels hos KontaktCenter i kommunhuset i Lomma
och dels i biblioteket i Bjärred.
Tider för förtidsröstningen är följande:
Kommunhuset i Lomma
Måndag
kl. 08.00-16.30
Tisdag
kl. 08.00-18.00
Onsdag
kl. 08.00-16.30
Torsdag
kl. 08.00-16.30
Fredag
kl. 08.00-15.00
Lördag
kl. 11.00-15.00
Söndag
exkl valdagen
kl. 12.00-16.00
Valdagen
kl. 08.00-20.00

Biblioteket i Bjärred
Måndag
och tisdag
kl. 10.00 – 20.00
Onsdag
och torsdag
kl. 10.00 -19.00
Fredag
kl. 10.00 -18.00
Lördag
kl. 11.00 -15.00
Söndag
exkl. valdagen kl. 12.00 - 16.00
Valdagen
kl. 08.00 – 20.00
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Budröstning och ambulerande röstmottagning:
Den som på grund av sjukdom, funktionshinder eller ålder inte själv kan ta sig till en lokal där röster tas emot kan anlita
• make/maka, sambo,
• väljarens, makens eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon,
• vårdare eller
• brevbärare
		 som bud.
Alternativt kan man rösta med hjälp av
• kommunens ambulerande röstmottagning
Om du är i behov av att få hjälp av kommunens ambulerande röstmottagning, om du behöver material till budröstning
och information om hur det går till kan du, från och med 22 augusti och till och med valdagen den 9 september,
vända dig till KontaktCenter, telefon 040–641 10 00.

Rösta från utlandet:
Du som befinner dig utomlands när
det är val kan rösta från utlandet.
Du kan antingen brevrösta eller rösta på en ambassad eller konsulat.

Brevröstningsmaterial kan
beställas från Valmyndigheten,
Lomma kommun, en svensk
ambassad eller ett konsulat.

Brevrösta
Alla som befinner sig utomlands kan
brevrösta det vill säga skicka sin röst
med posten.
Brevrösten får skickas från utlandet
tidigast 26 juli. Brevrösten får inte
postas från Sverige.
Brevrösten ska ha kommit fram i tid
till rösträkningen.

Rösta på ambassad eller konsulat
Alla som befinner sig utomlands kan
rösta på en svensk ambassad eller ett
svenskt konsulat.
För att förtidsrösta på en ambassad
eller ett konsulat måste du ha med
dig en id-handling. Som id-handling
räknas svenskt pass, svenskt id-kort
eller en lokal officiell legitimation.
Om du inte har med dig en id-handling kan någon annan person i lokalen gå i god för dig. Personen som
går i god för dig måste då kunna visa
en id-handling.
Om du inte har ditt röstkort med
dig, kan ett dubblettröstkort eller ett
adresskort skrivas ut av röstmottagarna i de flesta röstningslokaler.

För att brevrösta behöver du
ett särskilt material.
Materialet finns färdigförpackat i ett
kuvert och innehåller valkuvert,
blanka valsedlar, ytterkuvert och
omslagskuvert.
På de blanka valsedlarna kan du själv
skriva partiets namn.

Förtidsröstningen på ambassad och
konsulat får börja 16 augusti.
Röstmottagningen sker under en
begränsad tidsperiod och öppettiderna kan variera mellan olika
länder. Röstmottagningen avslutas på
olika tidpunkter i olika länder beroende på att rösterna måste hinna transporteras till Sverige innan valdagen.
Du kan alltså inte rösta på valdagen
i utlandet.
Folkbokförd i utlandet
Om du är folkbokförd i utlandet och
är med i röstlängden i Sverige skickar
Valmyndigheten material för brevröstning under juli månad tillsammans med ett utlandsröstkort till din
adress i Skatteverkets folkbokföringsregister.

Ytterligare information:
Om Du har andra frågor kring valet är du välkommen att ringa eller maila valadministratör
Ingrid Grönkvist på telefon 040–641 11 13, ingrid.gronkvist@lomma.se.
Ytterligare information om valet hittar du på Valmyndighetens hemsida: www.val.se
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Rondellen
snart klar
Sedan i vintras har Prästbergarondellen
endast varit täckt av en markduk.
Nu är det dags att gå in i nästa skede.
Träd, buskar och perenner ska bli planterade på ytan.
Längre fram kommer även lökar och
vinterbelysning komma på plats.
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Regionala UKM-talanger
möttes i Lomma
För några veckor sedan samlades cirka sextio ungdomar när
Lomma kommun stod värd för den regionala UKM-festivalen.
Deltagarna var ungdomar som hade gått vidare från sina
lokala UKM-festivaler i Höganäs, Landskrona, Lund, Osby,
Trelleborg och Lomma.

När städas våra
badplatser
I år gör kommunen extra satsningar på
Lomma kommuns badstränder.
Mer sand än vanligt, närmare 3000 kbm,
har lagts ut på de stränder där behovet
varit som störst. Utöver detta förs ytterligare sand in i samband med utjämning,
så kallad strandfodring. Under badsäsongen rensas som vanligt tången bort
från våra badstränder. Utöver detta
kommer ytterligare satsningar göras
med att rensa sanden från större stenar
och främmande material genom återkommande harpning.

Enklare att grilla
på stranden
Under försommaren kommer kommunen att montera upp en el-grill på stranden invid Långa bryggan i Bjärred.
– Denna typ av grill är väldigt vanlig på
offentliga platser i Australien, berättar
anläggningschef Andreas Gradén på
Lomma kommun. Finessen är att man
slipper både grillkol och tändvätska.
Grillytan är på 60 x 60 cm. Lätt att hålla
ren med den stålull som kommer att
finnas i skåpet som grillen är montera i.
– Det ska bli spännande att se hur det
fungerar i praktiken.

Li Björner från Lomma har varit med i UKM-festivalen i sex år. I år har hon slagit
alla rekord genom att både vara med som ung arrangör, konferencier och deltagar
För att vara med i UKM ska man vara
mellan 13 och 20 år. Alla deltagarna
sysslar med någon form av kultur och
kunde välja mellan att delta med utställning eller scenkonst. De fick chansen
att visa upp sig för publik under den
avslutande scenshowen och vernissagen
med professionell teknik.
Och visst är själva uppvisningen viktig.
Många föräldrar, syskon och vänner hade
rest långt för att få se sina ungdomar
uppträda. Men det allra viktigaste med
UKM-festivalen är att bygga nätverk. Det
finns inte så många arenor för ungdomar
som sysslar med kultur i olika former
och det betyder mycket att få lära känna
andra unga som har liknande intressen.
– Det härliga med UKM-festivalen är stämningen. Om någon känner sig osäker
eller nervös finns det alltid stöttande
vänner runt omkring, berättar kultursamordnare Annica Widmark som projektlett den regionala festivalen.
– Jag är imponerad över deltagarna som
är väldigt inkluderande och öppna. Festivalen är uppbyggd kring gemensamma

aktiviteter där deltagarna verkligen har
möjlighet att lära känna varandra. I år
har vi haft fyra olika workshops där man
fått möjlighet att pröva sina vingar inom
streetdance, graffitimålning, musikimprovisation och scenspråk, berättar
Annica Widmark och fortsätter;
– Ett annat viktigt område är konstnärlig utveckling. Alla deltagarna får
skriftligt feedback av en professionell
urvalsgrupp. Gruppen väljer också ut
vilka som ska få chansen att även delta
i riksupplagan av UKM som i år hålls i
Tidan i Västergötland.
På lördagskvällen inträffade festivalens informella höjdpunkt, den öppna
scenen där deltagarna kunde uppträda
för varandra med precis vad som helst.
Många hade förberett nummer, men
det uppstod också spontanuppträdanden under kvällen när man funnit nya
kompisar som man gärna ville skapa
nåt tillsammans med. Högt i tak kan
man lugnt säga!
UKM-festivalen har genomförts med
stöd från Region Skåne

Lomma Aktuellt Nr. 3. 2018.
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E6 stängs i höst när järnvägen byggs om

Från 11 oktober 2018 och under cirka
två veckor kommer E6 att stängas av
helt i båda riktningarna vid trafikplats
Alnarp. Motorvägsbron måste byggas
om för att fyra spår ska kunna byggas,
men också för att klara de två tillfälliga
spår som tågtrafiken ska gå på under
delar av byggtiden.

Under ombyggnaden leds trafiken om till
andra vägar, vilket kommer leda till trafikstörningar, längre restid och köer på vägar
i hela området. Välj kollektivt resande om
du kan eller undvik rusningstrafiken på
morgonen och på eftermiddagen.
Det kommer att finnas tvingande omledningar där vägar är avstängda och rekommenderade vägar förbi och in till Malmö.
Omledningsskyltar kommer att leda trafiken runt arbetsplatsen.
Läs mer om projekt Lund-Arlöv, fyra spår
på trafikverket.se/lund-arlov. Där finns
information om E6 och andra aktiviteter
i projektet.

Hela Lomma dansar igen!
För tredje sommaren i följd kommer vi att ha Dansveckor i
Lomma. Det är ett unikt samarbete mellan olika föreningar
och verksamheter på dansområdet och Lomma kommun.
På programmet finns danskvällar med
olika former av sällskapsdans: linedance,
gammeldans, salsa, lindyhop och bugg.
Dessutom finns det en mängd workshops
där man kan prova på mer individuella
dansstilar exempelvis streetdance och
dansakrobatik för ungdomar, västafrikansk dans för hela familjen, salsa som
ringdans (salsa rueda) med mera.
- Dansen har blivit ett profilområde för
Lomma kommun. Vi har många föreningar på dansområdet som alla är väldigt
engagerade, berättar kultur- och fritidsstrateg Moa Briem. Dansen är också en
fantastisk kombination av kulturupple-

velse, social aktivitet och motion.
– Under Dansveckorna bygger vi upp en
dansbana i Amfiteatern i parken mellan
Strandkyrkan och havet och där kommer

Vill du veta vad
som händer i kommunen
i sommar?
Sommaren är tid för upplevelser och möten.
Hämta ditt exemplar av
evenemangsbroschyren.
Den finns på biblioteken,
kommunhuset, museer,
restauranger mm.

Källa: Trafikverket

Räkna med stora trafikstörningar och längre restid
om du kör bil till och från
Lomma när E6 stängs under
cirka två veckor i höst.

Årets Dansveckor är 14/7–4/8.
54 programpunkter på tre veckor.
Alla danssugna är välkomna att
prova på och alla program är gratis.
Hela programmet finns på
lomma.se/dansveckorna
merparten av programmen att äga rum.
Vid ihållande regn flyttar vi in på Lomma
Dansrotunda, berättar kultursamordnaren Annica Widmark.

Hur vill du få din
kommunala information?
Genom ny och modern teknik finns idag andra möjligheter att distribuera information.
Hur vill du få information från Lomma kommun?
Genom Lomma Aktuellt i papperformat, som digital tidning, som nyhetsbrev på mail, genom att själv söka
på lomma.se?
På kommunens hemsida finns just nu en liten enkät som vi
hoppas du svarar på.
Gå in på lomma.se och säg vad du tycker!

Lomma Aktuellt Nr. 3. 2018.
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KULTUR OCH EVENEMANG
UTSTÄLLNINGAR
Skånska Lantbruksmuseet
Elevenborgsvägen 3 i Alnarp
1 april–31 oktober
Öppet ons o sön kl. 13–16. Fri entré.
Lantbrukets maskiner, hushållsredskap
samt Findusfilmer visas. Barnhörna.
Bjersunds Tegelbruksmuseum
1 april–31 oktober
Öppet sön kl 13.00–16.00
Bjärredsfoton visas under sommaren.
Kaffeservering. Fri entré.
15/6–12/8 ställer medlemmar i Svenska
Konstnärsförbundet Syd ut i Stallet.
Kraften, Lomma
Öppet 16 o 30/6, 14 o 28/7, 4–5/8, 18/8,
1–2/9, 8–9/9, 15–16/9. Kl. 12.00–17.00
Blåmärken blev det
Lekar från mitten av förra seklet. Fri entré.
Arr: Lomma Museiförening
Norlindmuseet på Borgeby slott
Öppet 5 maj–17 jun, lör o sön kl 11–16
28 jun–2 sep, tor–sön kl 11–16
8-30 sep, lör o sön kl 11-16
Inträde 40 kr, fri entré under 18 år.
BARN & FAMILJ
Lekplatsen vid Långa bryggan, Bjärred
2 och 12 juli kl. 14.00
Sagor vid stranden. Bjärreds bibl
Mer info bibliotekets FB-sida.
Från 3 år och uppåt. Ingen föranmälan.
Lomma Dansrotunda
Lö 21 juli kl. 15.00
Sjung med Pettson och Findus
För barn 5-9 år och familjer.
Biljetter på Billetto.
Arr: Lomma Folkets husförening

Vinstorpskolan, Lomma
Skapande verkstad 6–10 aug
kl. 10.00–12.00, födda 2009–2012
kl. 13.00–17.00, födda 2008–2003
Olika tema varje dag. Ingen föranmälan.
På förmiddagen ska en vuxen följa med.
Arr: Kulturskolan
MUSIK
Lomma kapell
To 28 juni kl. 18.00–19.30
Varje andetag är ditt
Vispoeten Gunnar Svebring
Arr: Lomma församling
Centrumtorget, Lomma
Fr 29 juni kl. 14.00
Sommarorkestern
Arr: Kulturskolan
Lomma församlingshem
To 5 juli kl. 18.00–20.00
Om sommaren sköna
Eva Hallberg och deltagare från sångkursen. Grillkväll i församlingshemmets café
och trädgård. Föranmälan senast 2/7:
lomma.forsamling@svenskakyrkan.se
eller 040–41 61 20.
Arr: Lomma församling
Fjelie kyrka
Sö 15 jul kl. 18.00
Trio Indigo
Fri entré.
Arr: Bjärreds församling
Lomma församlingshem
To 19 juli kl. 18.00–20.00
Jorden runt på 17 instrument
Cafékväll med Thomas Carlström.
Föranmälan senast 18/7 till
lomma.forsamling@svenskakyrkan.se
eller 040–416120.
Arr: Lomma församling
Fjelie kyrka
Sö 22 juli kl. 18.00
Jag bär mitt hjärta i min hand
Trio Block m Pär Lagerkvists dikter. Fri entré.
Arr: Bjärreds församling

T-bryggan, Lomma
7, 9, 14 & 16 aug kl. 14.00
Sagor vid stranden Lomma bibl
Mer info bibliotekets FB-sida.
Från 3 år och uppåt. Ingen föranmälan.

Bergasalen, Bjärred
Ti 31 juli kl. 19.30
Touch My Soul
Möte med den svenska sommaren.
E Melander–sång, M Berggren–piano
och C Weissenrieder–cello. Fri entré.
Arr: Bjärreds förs/Sensus studieförbund

Bergasalen, Bjärred
To 2 aug kl. 19.30
Musikens vingslag
Minervakvartetten. Fri entré.
Sö 5 aug kl. 18.00
Från Bach till Benny
Konsert med Vokalensemblen Bachspeglarna. Fri entré.
Ti 7 aug kl. 19.30
Bergasalen, Bjärred
En nordisk kärlekssaga
Josefine Andersson – mezzosopran;
Daniel Beskow – piano. Fri entré.
Arr: Bjärreds församling
To 9 aug kl. 19.30
When Laura smiles
A-S Härstedt, sopran, G Spjuth, gitarr
Fri entré.
Arr: Bjärreds församling
Strandkyrkan, Lomma
Fr 10 aug kl. 19.00
Musikaliska pärlor
Operas Emilia Falcaru-Oprea. Fri entré.
Lö 11 aug kl. 19.00
Klassisk pianokonsert
D Sarosi och L Solano m musik av
bl a Schubert, Debussy. Fri entré.
Arr: Strandkyrkan
Sö 12 aug kl. 19.00
Sångafton
Deltagare fr kursen ”När sången berör”,
operasångerska E Falcaru-Oprea. Fri entré.
Arr: Studio Bel Canto/Strandkyrkan
Bergaparken, Bjärred
Sö 12 aug kl. 18.00
Promenadkonsert Limhamns Brass
Dåligt väder – Bergakyrkan. Fri entré.
Arr: Bjärreds församling
Borgeby slott
14 o 15 aug kl. 19.00
La Bohème med Skånska Operan
Biljetter på www.skanskaoperan.se och
biblioteken.
Lomma Församlingshem
To 16 aug kl. 18.00–20.00
Allsång med Bengt Wittje
Grillkväll. Föranm. senast 13/8 kl. 12 till:
lomma.forsamling@svenskakyrkan.se
eller 040–41 61 20.
Arr: Lomma Församling

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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MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR!
Trädäcket, Lomma bibliotek
20-26 aug kl. 19.00
Goodnight Sun
Musik till solnedgången. Värd är Peter
Tegnér, med gästartister. Fri entré.
Mer info på www.goodnightsun.se.
Arr: ABF Lomma & Lomma bibliotek
FÖREDRAG
Lomma Församlingshem
To 2 aug kl. 18.00–20.00
Från Skånepräst till fjällpräst
Ulla Sjöberg med bilder och berättelser.
Fika: 30 kr/vuxen, barn gratis.
Föranmälan senast 1/8 kl. 12 till
lomma.forsamling@svenskakyrkan.se
eller 040–416120.
Arr: Lomma församling
Lomma bibliotek
On 15 aug kl. 19.00
Mod och medkänsla
Föreläsning med historiker M Småberg
om missionären Alma Johansson.
Kostnad: 20 kr, bilj på biblioteken fr 1/8.
Arr: Lomma församling
ÖVRIGT
Mötesplats Havsblick, Lomma
Ti 19 juni kl. 17.00
Senior Sport School 2018
Informationskväll med Skåneidrotten.
Arr: Mötesplats havsblick
Lomma församlingshem
To 21 juni kl. 15.00–17.00
Café i midsommartid
Vi klär midsommarstången, dansar,
sjunger och har trevligt tillsammans.
Anmälan senast 18/6 till
lomma.forsamling@svenskakyrkan.se
eller 040-41 61 20. 30 kr/vuxen
Bergaparken, Bjärred
Fr 22 juni kl. 10.00–15.30
Midsommarfirande
Ta gärna med blommor. Dansen startar
14.00 och håller på till 15.30.
Ta med egen förtäring.
Arr: Bjärreds församling
Lomma Dansrotunda
Lö 23 juni kl. 19.30–24.00
Dans till Ingvar Fahst orkester
Arr: GDF-Öresund

Borgeby Fältdagar
27–28 juni
On kl. 9.00–18.00, to kl. 9.00–17.00
Lantbruksmässa.
Arr: HIR Skåne
Flädie Mat och Vingård
To 28 juni kl. 17.00. Samling kl. 16.45.
Guidad tur i vingården
Pris: 100 kr/per. Bokn, tel 046–320 338
el info@fladiematvingard.se.
Lomma kyrkogård
On 4 juli kl. 19.00–20.00
Historia och nutid
Vandring m Jan–Olof Aggedal.
Arr: Lomma församling
Lomma kapell
To 12 juli kl. 18.00–19.30
Amfiteatern, Lomma
Lö 14 juli kl. 16.00–22.00
Dansveckorna: Invigning. Linedance,
bugg, folkdans, salsa, lindyhop och gammaldans. PRO:s sångkör underhåller.

Lomma kyrka
To 19 juli kl. 19.00–20.00
Kyrkan vid Höje å
Om Lomma kyrka, inventarier, symboler
och liturgiska rekvisita. J–O Aggedal.
Arr: Lomma församling
Bjersunds Tegelbruksmuseum
Sö 29 juli kl. 13.00–16.00
Sommarmarknad med loppis
Arr: Hembygdsför i Lomma kommun
Centrumtorget, Lomma
Lö 4 aug kl. 17.00–21.00
Kräftkalas
Arr: Centrumföreningen Lommastråket
Lomma kapell
To 9 aug kl. 18.00–19.30
Det finns stjärnor i källan
Poesistund. Dikter av Harry Martinson
och Pär Lagerkvist.
Med Anna Westerberg
Arr: Lomma församling

Bjersunds Tegelbruksmuseum
Sö 15 juli kl. 14.00
Friluftsgudstjänst
Arr: Hembygdsföreningen i Lomma kommun & Bjärreds församling

Domedejla mosse, Bjärred
Lö 11 aug kl. 10.00
Slåtterdags i Domedejla
Samling: Lomma busstation kl. 10.00
eller Rutsborgskolan kl. 10.15.
Ansvarig: Lars-Göran, 0721–84 73 26
Arr: Naturskyddsför i Lomma-Bjärred

Vandring i Borgeby
Sö 15 jul kl. 14.00–15.30
Start vid Borgeby gamla skola. Gratis.
Arr: Borgeby kulturhistoriska forskarlag

Sö 19 aug kl. 14.00–15.30
Vandring i Borgeby o Löddesnäs
Saml. Rutsborgskolans parkering. Gratis.
Arr: Borgeby kulturhistoriska forskarlag

Örestads Golfklubb
15-20 jul
Golfvecka på Örestads GK
Arr: Örestads GK

Löddesnäs fågeltorn, Bjärred
To 23 aug kl. 18.30
Naturkväll Löddesnäs
Lomma busstation kl. 18.15 för samåkning/ P-plats vid Löddesnäs fågeltorn kl.
18.30. Ansvarig: Johan 0706–73 32 63.
Arr: Naturskyddsför i Lomma-Bjärred
Dansrotundan och Folkets Hus
25-26 aug kl. 12.00–16.00
Lions loppis
Arr: Lions Club Lomma

Strandpromenaden, Lomma
18, 23, 25, 30 juli o 1 aug
kl. 10.00–12.00
Beachvolleyboll för hela familjen
Ingen föranmälan.
Arr: Bjärreds Volleybollklubb .

Bjersunds Tegelbruksmuseum
Hemvändardag för Önnerup
Lö 8 sep kl. 13.00–16.00
Kom och titta på foton, mingla och
minns!
Lomma Dansrotunda
Lö 22 sep kl. 19.30–24.00
Dans med Jackpots orkester
Arr: GDF Öresund

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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Många ville prata med
Orgelveckor kommunen på festen!
Skånes

Strandkyrkan, Lomma
On 3 juli kl. 18.00
Konsert med Ewa Rulka, Malgorzata
Klorek, Marietta Kruzel och Jolanta
Sosnowska
Borgeby kyrka
5 juli kl. 14.00
Orgel och violin
Organist Marietta Kruzel framträder med
dottern violinisten Jolanta Sosnowska,
med en eftermiddagskonsert.
Efter konserten mingel i Slottsparken.
Fri entré.

Lomma kyrka
Lö 7 juli kl. 18.00
Anders Johnsson
Fjelie kyrka
Sö 8 juli kl. 18.00
Marie-Anne Radby och Olle Nilsson
Arr: Bjärreds församling

Som vanligt fanns Lomma kommun på
plats under Lommafesten i sina klassiska
kommuntält. Här fanns möjlighet att
prata med personal från kommunen och
ställa frågor om verksamheten.
I trygghetstältet handlade frågorna mest
om trafiksituationen, om enkelriktade
gator och om hastighetsgränserna.
Kostenheten bjöd på provsmakning av
vegetarisk taco. Det var som vanligt
strykande åtgång och det tog inte lång
stund innan allt man förberett var slut.
Hur ska kommunen se ut i framtiden?
Arbetet med en ny översiktsplan, som
ska blicka fram mot 2040 pågår. Kom-

Lördag den 20 oktober blir
det Kulturfest Lomma!

Borgeby kyrka
To 12 juli kl. 14.00
Kristina Nilsson och Robert Bennesh
Efter konserten mingel i Slottsparken.
Fri entré.
Borgeby kyrka
To 19 juli kl. 14.00
En duokonsert med Verena Steffen, flöjt
och Olivier Eisenmann, orgel, från
Schweiz.
Efter konserten mingel i Slottsparken.
Fri entré.
Lomma kyrka
Ti 24 juli kl. 19.00
Olivier Eisenmann, Schweiz

muninvånarna fick svara på frågorna;
Vad är viktigt/unikt/betydelsefullt i
Lomma kommun? Hur kan kommunen
bevara det viktig/unika? Hur ska Lomma
kommun kunna arbeta för ett hållbart
resande?
– Det är lätt att få synpunkter från seniorer och ungdomar, men barnfamiljer
mitt i karriären är svårare, konstaterade
Anders Nyquist, samhällsplanerare på
kommunen. Därför försöker vi fånga
dessa personer här på festen.
I ett tält kunde man anmäla sig som
vänfamilj och den som ville kunde som
vanligt snickra ihop en fågelholk att ha i
trädgården.

Det kommer
att bli en
fantastisk fest!
Vad skulle du
vilja göra?

Målet är att Lomma ska sjuda av kulturhändelser på Biblioteket, Kulturskolan,
Centralens fritidsgård, Folkets hus,
Dansrotundan, Havsblick, Kommunhusets sessionssal, Strandkyrkan, ABF,
Kraften, Slättängshallen och i Lomma
kyrka.
Det kommer även att hända saker utomhus, till exempel på Hamntorget framför
biblioteket.
Kultur och fritid vill gärna ha förslag
på fler aktiviteter! Skicka gärna in ditt
förslag genom att använda formuläret
på lomma.se/kulturfest

