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Aktuellt från Lomma kommun
Vecka 12, 2022Vecka 12, 2022

Vi ses den 23 april nästa gång.
Aktuell information hittar du 

alltid på lomma.se

Bredare utbud ska locka flerBredare utbud ska locka fler  

Havsblick i Lomma har tidigare 
haft ett utbud som främst 
riktat sig till en äldre publik. 
Nu är ambitionen att locka 
fler grupper till de öppna 
mötesplatserna. 

I vår ordnas här både filmvisningar och 
konserter – Håkan Brinck & Rockers Radio 
samt Klas Göran Grönlund och Peter Aspe. 

– Vi vill visa att Havsblick som i dag har två 
mötesplatser, Mötesplats Havsblick och 
Mötesplats Centrum, är öppen för alla. 
Vi vill sudda gränser, säger samordnare 
Margareta Thulin. 

Under våren är olika musikevent planerade, 
bland annat ett med Håkan Brinck & 
Rockers Radio den 18 maj (se bild ovan). 
Biljetter säljs från och med 25 mars 
av Restaurang Havsblick och det är de 
som står för mat och dryck. Detta är ett 
samarrangemang med Kultur och fritid i 
Lomma kommun. 

Filmvisningar 
Mötesplats Centrum kommer under 
våren att ordna bioeftermiddagar/kvällar. 
Datumen och priserna är ännu inte satta, 
men håll utkik i Mötesplatsernas program 
och anslag som kommer att sättas upp och 
även publiceras på Mötesplatserna sida på 
lomma.se. 

I maj kommer det även att erbjudas 
rollatorservice, vi återkommer med tider.

Sedan tidigare driver Mötesplats Centrum 
även en secondhandbutik med namnet Lilla 
butiken på Havsblick Vintage & Kuriosa. 
Alla är hjärtligt välkomna att besöka 
butiken. Lilla butiken på Havsblick har 
öppet måndag-fredag, kl. 10.00-16.00. 
Lunchstängt kl. 12.00-13.00. 

Mötesplats Centrum och Mötesplats 
Havsblick finns båda på Centrumgatan 4 i 
Lomma. 

Läs mer på lomma.se/motesplatser

Påsklov

Ännu är det ett tag till  
påsk, men redan nu kan  

du kika på delar av 
aktivitetsprogrammet  

på lomma.se/lov. 

Se fler evenemang på 
lomma.se/evenemang  

eller på
biblioteklb.se 

Mötesplats 
Mötesplats HavsblickHavsblick

UKM Lomma
8 maj i Kulturboxen

Tillsammans för en skräpfri miljö 
En ny översiktsplan för Lomma kommun 
har tagits fram. 

Översiktsplanen är ett viktigt strategiskt dokument som 
anger hur den fysiska miljön bör användas, utvecklas och 
bevaras för en långsiktigt hållbar framtid. Den ger informa-
tion om kommunens utvecklingsplaner samt vilka områden 
och miljöer som kommunen särskilt vill värna om. 

Den nya översiktsplanen innehåller bland annat planer för: 

• Tågstationer i Flädie och Alnarp som öppnas 2026. 
• Bjärreds vångar, en bostads- och tätortsutveckling av 

Bjärred.
• Ett nytt verksamhetsområde i Lomma mellan Malmö-

vägen och motorvägen. 
• Ett supercykelstråk sträckan Lomma-Malmö som ska 

vara klart 2023.

På lomma.se/ukraina har vi 
samlat aktuell information och 
länkar om omvärldsläget, hur 
du kan hjälpa till och var du 
kan vända dig för att få stöd 
med att hantera oro. Här kan 
du även få information om 
skyddsrum.

Lomma kommun har en kommunöver-
gripande arbetsgrupp som förbereder 
flyktingmottagande i samarbete med 
Migrationsverket. Gruppen hanterar frågor 
kring boenden, skola, kompetensförsörj-
ning, samverkan med ideella verksamheter, 
myndigheter och vård med mera. 

Skyddsrum
I Sverige finns cirka 65 000 skyddsrum i 
olika typer av byggnader. Om det råder 
höjd beredskap och du hör ett flyglarm  
(en ljudsignal med många korta stötar 
under 1 minut) ska du omedelbart bege dig 
till ett skyddsrum eller i nödfall ett annat 
skyddande utrymme. 

Fem minuter på scenen eller 
1,5 egna kvadratmeter i en 
utställning? Vad vill du visa 
upp?

UKM – Ung Kultur Möts – är en festival 
där unga i åldern 13-25 år får möjligheten 
att mötas och visa upp sina olika uttryck 
på scen och i utställningsform. Det bety-
der att man kan visa upp nästan vad som 
helst: teater, musik, poesi, film, ståupp, 
dans, måleri, skulptur, design, individuellt 
eller i grupp.

UKM Lomma/Bjärred 2022
I år hålls UKM Lomma-Bjärred i Kulturbox-
en på Pilängskolan i Lomma. Festivalen 
kommer att gå av stapeln söndagen den 8 
maj. Där meddelas också vilka deltagare 
som går vidare till den regionala UKM-
festivalen.

Läs mer och anmäl dig på ukm.se

Vad är UKM?
Lomma kommun genomför varje vår en 
lokal UKM-festival, där unga i åldern 13-
25 år får möjligheten att mötas och visa 
upp sina olika uttryck på scen och i utställ-
ningsform. Målet är en maximal blandning 
av konstformer. UKM är ett tillfälle för 
deltagarna att lära känna likasinnade med 
kreativa intressen och att delta i spännan-
de workshops med proffsiga handledare.

UKM-festivalen arrangeras av en grupp 
frivilliga ungdomar i samarbete med 
Kultur och Fritid i Lomma. UKM-festivaler 
anordnas också på region- och riksnivå 
där några av det medverkande får repre-
sentera Lomma kommun.

Översiktsplan 2020 
har antagits

Idébild av flerbostadshus längs 
Karstorpsvägen
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Det är många som oroas över 
situationen i världen just nu, 
både barn och vuxna.

Här hittar du några länktips där du kan få 
vägledning om hur du kan prata med ditt barn 
och även hur du själv kan hantera din oro:
  
Du kan ringa, mejla eller chatta med BRIS: 
bris.se eller 116 111, kl 9-12 på vardagar, 
14-21 alla dagar. Att kontakta BRIS är gratis, 
alla är anonyma och samtalen syns inte på 
telefonräkningen. Vuxna med oro för barn 
är välkomna att ringa Bris vuxentelefon om 
barn 0771- 50 50 50 på vardagar kl. 9-12. 
  

Om du eller ditt barn känner oro

Med anledning av 
kriget i Ukraina

Du tillhör inget särskilt skyddsrum utan an-
vänder det som finns närmast. Det innebär 
att vem som helst kan söka skydd i vilket 
skyddsrum som helst. Du går helt enkelt till 
det som ligger närmast eftersom det inte 
är säkert att du befinner dig hemma när du 
behöver söka skydd. 

Det är MSB (Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap) som har det över-
gripande ansvaret för skyddsrum. Det är 
respektive fastighetsägare som har un-
derhållsansvaret och som ansvarar för att 
ställa i ordning skyddsrum ifall regeringen 
fattar beslut om höjd beredskap. Detta ska 
göras inom två dygn.

Har du också sett engångs-
muggar, fimpar och plastpåsar 
ligga och skräpa på marken?

Skräpet finns överallt omkring oss och fast 
det är olagligt att skräpa ner i Sverige hittar 
vi skräp i havet, på höga bergstoppar och 
alla ställen där emellan. Och det blir lätt 
att man gör som alla andra. En plats som 
redan är skräpig riskerar alltså att bli ännu 
skräpigare. Därför behöver vi bli fler som 
inte skräpar ner!

Visa ditt engagemang genom att hänga 
med på Håll Sverige Rents skräpplockarda-
gar i vår! Skräpplockardagarna är en årligt 
återkommande aktivitet där vi tillsammans 
plockar skräp och samtidigt lär oss om ned-
skräpningens konsekvenser och lösningar. 
Det kostar ingenting att delta och alla kan 
vara med! 

Anmäl din klass, förening, arbetsplats, 
familj eller kompisgäng och plocka skräp 
tillsammans med tusentals andra barn, 
ungdomar och vuxna i hela Sverige! 

I Lomma kommun genomför vi Skräpplock-
ardagarna vecka 18, men det går såklart 
bra att plocka skräp när som. Ett tips till dig 
med spring i benen är att ta med en påse ut 
på löpturen och kombinera träningen med 
att plocka skräp.  

Trafikverket 
vill veta vad 
du tycker

Det händer mycket i Lomma 
kommun. Tyck till om 
vägplanen för väg 913 och 
järnvägsplanerna för Flädie 
och Alnarps stationer.

Nya järnvägsstationer ska byggas i Al-
narp och Flädie och söder om Flädie ska 
järnvägsövergången på väg 913 byggas 
om. I stället för dagens plankorsning 
med bommar ska Trafikverket bygga en 
järnvägsbro där biltrafiken går under 
järnvägen. Samtidigt byggs en gång- och 
cykelbana parallellt med vägen. Det görs 
för att öka trafiksäkerheten. 

Vägplanen för väg 913 är nu utställd för 
granskning och Trafikverket vill veta vad 
du tycker. Du har fram till den 11 april 
på dig att lämna synpunkter. 

Mer information hittar du på 
trafikverket.se/vag-913 

I april är det sedan dags att tycka till 
om järnvägsplanerna för Flädie och 
Alnarps stationer. Mellan 7 april och 2 
maj kan du ta del av planerna och göra 
din röst hörd. Trafikverket kommer 
också att anordna samrådsmöten på 
orten. Tid och plats annonseras. Direkt 
berörda kommer dessutom att få infor-
mation i brevlådan.

– Vi välkomnar alla att ta del av hand-
lingarna och komma med sina synpunk-
ter, säger projektledare Olof Fredholm, 
Trafikverket.

Läs mer på  
trafikverket.se/lommabanan 

På Röda korset finns det stöd för både 
vuxna och barn i att hantera sin oro: 
rodakorset.se. Du kan också ringa deras 
stödtelefon: 0771-900 800 måndag till 
fredag kl.12-16. Alla samtal är anonyma. 
  
På krisinformation.se finns det informa-
tion för dig som känner oro eller som vill 
veta hur du kan ta hand om din egen och 
andras psykiska hälsa. Här finns även en 
sida som vänder sig direkt till barn.
  
Information in English  
• How to Talk to Children about Ukraine 

- raddabarnen.se 
• The war in Ukraine - krisinformation.se 

Läs mer och anmäl dig på lomma.se/skräpplockardagarna 

Fastighetsägaren ansvarar för att all utrust-
ning finns, att skyddsrummet fungerar som 
det ska och att det öppnas upp vid höjd 
beredskap. Varje skyddsrum har ett förråd 
med utrustning, verktyg och instruktioner 
så att fastighetsägaren tillsammans de 
skyddssökande kan hjälpas åt att tömma 
skyddsrummet och se till att till exempel 
vattenkärl och toalettkärl kommer på plats.

Länsstyrelser och kommuner har ansvar för 
att genomföra utrymning och inkvartering. 
Via MSB:s digitala skyddsrumskarta kan du 
se var ditt närmaste skyddsrum ligger. På 
MSB.se kan du också få svar på många av 
de vanligaste frågorna om skyddsrum. 

Detaljplan för  
flerbostadshus

Kommunfullmäktige 
har antagit detaljplanen 
för flerbostadshus 
längs Karstorpsvägen i 
Lomma. 

Planområdet ligger i södra Lomma tätort och avgränsas 
av ett parkområde, Karstorpsvägen, Strandvägen och 
området runt Lomma Folkets hus. Marken i planområ-
det har tidigare använts för bensinstation, biltvätt och 
glasskiosk. 

Nu ska här byggas ett flerbostadshus i maximalt fyra 
våningar med cirka 24 lägenheter. Från norr ska byggna-
den upplevas som en trevåningsbyggnad med en fjärde 
indragen våning.
 

Översvämningsskydd
När detaljplanen var ute på granskning lyfte länsstyrel-
sen frågor kring risker för framtida översvämning i pla-
nområdet. Lomma kommun arbetar kontinuerligt med 
hur skyddet för befintliga samhällen kan förbättras. 

Du hittar översiktsplanen på lomma.se/op

Läs gärna mer om detaljplanen Karstorp 13:100 på 
lomma.se 

På lomma.se/ukraina finns en 
lista på saker som vi behöver 
hjälp med att samla in just nu. 

Den listan uppdateras löpande. Det kan till 
exempel röra sig om hygienartiklar, barn-
vagnar, kläder eller teknik. De efterfrå-
gade föremålen samlas in av kommunen 
för att sedan distribueras till respektive 
flyktingboende efter behov. I övrigt hän-
visar vi till välgörenhetsorganisationer om 
ni vill skänka andra saker eller ge stöd.

Talar du ukrainska eller ryska? 
Vi tar gärna emot anmälningar från dig 
som talar ukrainska eller ryska och vill 
hjälpa till i mottagandet av evakuerade 
från Ukraina ifall det skulle behövas. 
Om du är intresserad, anmäl dig gärna för 
frivilligarbete via lomma.se/ukraina Läs gärna mer på lomma.se/ukraina 

!

Om du inte har möjlighet att titta på MSB:s skyddsrumskarta digitalt,  
kontakta kommunens kontaktcenter för en utskrift.

Hur kan jag  
hjälpa till? 
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