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Genom det svenska nätverket KEKS, som 
Lomma kommun också är medlem i, fick 
man kontakt med Salome Gugushvili.
Hon har stor erfarenhet av ungdomsar-
bete både i hemlandet och som interna-
tionell projektkoordinator i Georgien.
– Självklart har även vi många ungdomar 
som vill ut i världen innan jobb, familj 
och barn får högsta prioritet, berättar 
Pia Alexius, områdeschef på kommu-
nens fritidsverksamhet.
– Vårt mål är att kunna ta vara på de 
erfarenheter som hon har, för att fram-
över kunna jobba med ungdomsutbyte 
i egen regi. Det blir också roligt att få 
in en ny person med annan bakgrund i 
verksamheten, konstaterar Pia Alexius.
Internationellt ungdomsutbyte är en rö-
relse som växer. Salome Gugushvili har 
själv deltagit i flera olika projekt, bland 
annat varit med att organisera festivaler 
för ungdomar.
KEKS ingår i ett europeiskt nätverk som 
bland annat ägnar sig åt att främja 

internationella projekt. Mycket av detta 
handlar om att förmedla europeiska 
volontärer, ungdomar mellan 18 och 30 
år. De som under ett läsår lära känna ett 
nytt land, en ny kultur, på samma gång 
dela med sig av sin erfarenheter.
Vilka förhoppningar har hon på vistel-
sen i Sverige och Lomma kommun?
 Det är ett stort nöje för mig att få bli
en del av ert ungdomsarbete. Jag är 
en väldigt aktiv, vänlig, social och ärlig 
person som är öppen för nya idéer och 
hjälper gärna andra som behöver min 
hjälp. Jag ser fram emot att få dela med 
mig av mina erfarenheter av ungdoms-
arbete. Dessutom vill jag gärna upp-
täcka nya kulturer och nya sociala 
sammanhang. Jag har besökt många 
länder i Europa, tidigare även Sverige, 
som nu ligger mig extra nära. Sverige 
har blivit något av ett drömland. Jag ser 
verkligen fram emot att få komma till 
Lomma och hoppas att det kommer bli 
det bästa året i mitt liv.

Salome ska lotsa
ungdomar ut i Europa 
För många unga är det en stor dröm att få tillbringa en tid utomlands efter 
avslutade studier, antingen med någon form av arbete eller med fortsatta 
studier. Nu i mars kommer Salome Gugushvili, från Zugdidi i Georgien till 
oss för att i ett volontärsutbyte arbeta med ungdomar på främst fritidsgårdar-
na. Hon har under många år själv arbetat med internationellt ungdomsarbete.

Sedan den 1 mars drivs hem-
tjänsten i Lomma och Bjärred 
av Lomma kommun. 

Hemtjänsten kommer även i fortsätt-
ningen att organiseras i tre områden/
enheter, ett i Bjärred och två i Lomma – 
Solberga och Havsblick med en enhets-
chef för respektive enhet.
– Det innebär att vi utökar antalet 
chefer och minskar området varje chef 
ansvarar för, säger Elisabeth Friberg, 
projektledare i Lomma kommun. Att 
flertalet av medarbetarna följt med i 
övergången skapar trygghet för brukar-
na, berättar Elisabeth Friberg.
– Det har, förutom ökad tillgänglighet till 
ansvariga inom hemtjänsten, inte skett 
några stora förändringar dag ett, men 
vi kommer att utveckla verksamheten 
efterhand på samma sätt som inom 
andra verksamheter i den kommunala 
organisationen, säger Lennart Eriksson, 
tf socialchef.
Dialogmöten är inplanerade under mars 
för att brukare och anhöriga ska ha 
möjlighet att berätta hur övergången 
fungerat. På dialogmötet deltar en-
hetschefer, socialchef och ledamöter  i 
socialnämnden.

Hemtjänsten nu i
kommunal regi

DIALOGMÖTEN:

27 mars kl. 17.30 -19.00 på 
Havsblick i Lomma

28 mars kl. 17.30-19.00 på
Vinterträdgården
(Jonasgården) i Bjärred

Vill du komma i kontakt med hemtjäns-
ten är du välkommen att höra av dig till:

Lomma
hemtjanst.lomma@lomma.se och 
telefon 040-641 10 18
Bjärred
hemtjanst.bjarred@lomma.se och 
telefon 040-641 10 19

Telefontider: mån–fre kl 8–16 och 
lör–sön kl 8-14.
Övriga tider kan du lämna ett meddelan-
de som lyssnas av under telefontider.

”

”
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Senaste nytt från Lomma kommun
hittar du alltid i våra digitala kanaler:

Hemsidan: lomma.se  
På Facebook och Instagram, under Lomma kommun 

Lomma kommun har tillsammans med 
Ystad, Helsingborg, länsstyrelsen och 
Kommunförbundet Skåne i ett samver-
kansprojektet med Region Skåne fått 
pengar från EU till olika lokala lösningar 
anpassade för kommunernas individu-
ella erosionsproblem.
– Vi vill titta närmare på en kuststräcka 
i Bjärred där det redan idag finns ett 
erosionsskydd med sten och andra ma-
terial som tyvärr inte fungerar så bra, 

När du sorterar ditt matavfall bidrar du till att rädda jorden.
Matavfallet omvandlas dels till biogas som vi kan använda
som bränsle och dels till biogödsel som återför viktig näring
till vår åkermark.
Allt du behöver göra är att lägga ditt matavfall i påsen och lämna 
i rätt fack! 

… matavfallet under en vecka från ett hushåll med fyra personer, 
kan producera biogas som räcker att köra en personbil 12 km?

Naturligt erosionsskydd
ska provas i Bjärred
En förväntad höjning av vattennivån i världshaven tillsammans med att antalet kraftiga oväder ökat har gjort att 
många fått upp ögonen för erosionen längs de skånska kusterna. Nu ska ett nytt erosionsskydd provas i Bjärred, 
strax norr om BOJK:s lokaler.

berättat Helena Björn, miljöstrateg på 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Vi har 
planer på att skapa ett naturligt skydd 
av sand. Detaljerna kring projektet 
ska vi nu arbeta fram. Den sand som 
försvinner från stranden förflyttar sig 
inte så långt ut i havet. I ett naturligt 
förlopp kommer den också tillbaks och 
den naturliga dynamiken bör man gyn-
na när man bygger skydd längs kusten. 
Varje hårt skydd som byggs undergrä-

ver denna naturliga dynamik.
Till projektet är också forskare från 
Lunds universitet knutna.

Projektet heter EU/LIFE-projektet Coast 
Adapt och har sammanlagt 45 miljoner 
kronor i budget som ska fördelas mel-
lan de tre kommunerna. Arbetet ska 
pågå de närmaste 4,5 åren och består i 
sig av sex olika delar där erosionsskyd-
det i Bjärred är ett.

Gör det inte svårare:

Det är både enkelt
och viktigt att sortera
sitt matavfall

Visst du att ...

Tips om hur du gör det enklare att sortera ut ditt matavfall finns på sysav.se
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Vårdar du någon närstående och 
behöver avlösning ibland?
Visste du om att det inom Lomma kommuns 
verksamhet finns något som heter Treklövern 

och som kan avlasta dig som vårdar en när-
stående med äldrerelaterad sjukdom.

Närståendestödet vänder sig 
till personer som bor i Lomma 
kommun och som har någon 
anhörig boende i Lomma 
kommun som man vårdar. 
Du som närstående kan behö-
va lite tid för dig själv ibland. 
Här kan närståendeverksam-
heten erbjuda dagplatser för 
den anhörige på Treklövern. 
Vistelsen kan sträcka sig från 
några timmar till hela dagar, 
alternativt kvällar. Det finns 
även möjlighet till avlösning i 
det egna hemmet.

Du som vårdar kan tryggt 
lämna över ansvaret för 
din närstående under din 
egentid. Teamet som arbetar 
på Treklövern har lång 
erfarenhet, är välutbildade 
och har dessutom ett stort 
engagemang för personers 
livssituation.
– Vår ambition är att på olika 
sätt skapa förutsättningar för 
ett individuellt och flexibelt 
stöd. Detta kan vara stöds-
amtal, avlösning i hemmet 
och avlösning på Treklövern. 

Vi strävar efter att skapa 
trygghet och ge möjlighet 
till livskvalitet utifrån de när-
ståendes individuella behov, 
berättar enhetschef Ingrid 
Jarnebrandt. Förutom stödet 
som avlösare har vi även vårt 
uppskattade Drop-in-café.
Treklövern bjuder på kaka 
och kaffe och en stund 
tillsammans med andra som 
vårdar närstående i hemmet.
– Vi träffas måndagar–fre-
dagar kl 11.00–12.00 och 
tisdagar kl 14.00–15.00. Här 

Treklövern finns i en enplansvilla på Nybovägen 71 i Lomma och kan nås via
e-post: treklovern@lomma.se   telefon 040-641 16 50

TREKLÖVERN ERBJUDER:
- kostnadsfri avlösning - råd och stöd - information och kunskap

- telefonservice - plats i närståendeprogram

Välkommen till Treklövern säger; Eva Olsson, Carina Sjöstrand och Lena Starke

har du som vårdar möjlighet 
att träffa andra personer som 
befinner sig i samma situa-
tion. Den som känner för att 
dela erfarenheter kan göra så 
och vill man prata privat med 
någon i personalen om vilken 
avlösning man kan få, så går 
det också bra.
Ingen föranmälan behövs.
– Den som behöver avlösning 
måste ringa och boka. Du är 
varmt välkommen med dina 
frågor och funderingar, avslu-
tar Ingrid Jarnebrandt.
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När våren kommer vill många ut i naturen. Tyvärr är det också 
då som man ser den mängd skräp som gömt sig under hös-
tens löv och vinterns snö. Håll Sverige Rent arrangerar därför 
varje vår en skräpjakt för att barn och vuxna som tillsammans 
kan göra en insats för att göra sin närmiljö finare. Aktiviteten 
innebär också en möjlighet att prata om avfall, återvinning, 
konsumtion, hållbarhet, ekonomi och få svar på alla frågor.
Alla anmälda deltagare får skräpplockarmaterial från Håll 
Sverige Rent, vita sopsäckar, mindre skräppåsar och informa-
tionsmaterial. Förra året hade cirka 1 800 barn och 325 vuxna 
sammanlagt sitt intresse.

Vill du vara med
och göra det fint
i kommunen?
Varje år deltar Lomma kommun i Håll Sverige 
Rents skräpplockarkampanj, då förskolor, 
skolor, föreningar, företag och privatpersoner 
hjälps åt att plocka skräp i vår närmiljö.
I år blir inget undantag. Årets skräpplockar-
dagarna är samlade till veckan efter påsk, 
den 22 till 28 april.

– Det är riktigt roligt att intresset är så stort, säger Åsa 
Cornander, planerings- och trafikingenjör, som arbetar med 
skräpplockardagarna. Det är många som vill hjälpa till att hålla 
kommunen ren. Runt om i landet plockar allmänheten skräp 
både för att göra sin närmiljö lite finare men också för att visa 
att nedskräpning inte är okej.

Anmälan görs här: www.hsr.se/vi-haller-rent
senast den 24 mars för att få skräpplockarmaterial.

Varierande kvalitet på mat och
måltidssituationen 
Eftersom det under en tid funnits syn-
punkter på den mat som serveras på 
kommunens särskilda boende och i 
ordinär hemtjänst bestämdes att en 
ordentlig utredning skulle göras.

Rapporten är nu klar och visar tydligt 
att kvaliteten är ojämn men också att 
matsituationen – omgivningarna när 
man äter – är väldigt olika.

Det var synpunkter från anhöriga men 
också undersökningen ”Öppna jämförel-
ser” som görs av Sveriges Kommuner & 
Landsting, SKL, som visade på brister.
Pernilla Hedin på Lomma kommun  som 
gjort undersökningen, berättar:
– Vi har haft flera vinklar på uppdraget, 
intervjuat brukarna, gjort observationer, 
haft en dietist som fått bedöma maten 
och enkät på lomma.se och Facebook.

Näringslivsfrukostarna ger nya kontakter!
I slutet av januari var det dags för årets 
första ”näringslivsfrukost”.
– Denna gång fick vi besök av Robert 
Wenglén, kommunstyrelsen ordförande 
som berättade om sina visoner för före-
tagande i vår kommun, berättar Lomma 
kommun näringslivsutvecklare Kristina 
Johansson.
– Självklart är det viktigt för oss som 

arbetar med att skapa bra förutsätt-
ningar för företagen i vår kommun att 
få träffa företagarna, precis som det är 
för företagarna får tillfälle att prata med 
varande utan att den dagliga stressen 
pockar på uppmärksamheten, säger 
Kristina Johansson och fortsätter:
– Vi försöker att hela tiden hitta intres-
santa föreläsare och dessutom flyttar vi 

runt till olika lokaler för att visa var det 
finns möteslokaler i kommunen.

Nästa näringslivsfrukost:

19 mars.
Mer information på lomma.se.

– Det visade att kvaliteten varierade 
stort, delvis beroende på de kunskaper 
som personalen har kring bland annat 
måltidernas sammansättning och att 
äldre bör äta ofta men mindre portio-
ner. Måltiderna är viktiga för en äldres 
välbefinnande. Det gäller att personen 
får i sig energi och protein. 
Nu ska politikerna besluta hur man ska 
gå vidare för att höja kvaliteten.
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För ungefär ett år sedan publicerade vi 
en sammanställning av en del av de pro-
jekt som då var på gång i kommunen.
Nu är listan uppdaterad, avslutade pro-
jekt borttagna och nya både beslutade 
och planerade tilllagda. Här finns både 
projekt som ligger i närtid men också
lite längre fram.
Läs mer på
lomma.se/byggprojekt

Bjärreds centrum
Den nya detaljplanen för Bjärreds
centrum antogs i kommunfullmäktige 
den 31 januari. Detaljplanen ger möjlig-
het att uppföra ett bågformat flerbo-
stadshus i tre våningar med en indragen 
fjärde våning, omläggning av Norra Väst-
kustvägen, en ny torgyta och cirka 14 
radhus öster om Norra Västkustvägen. 
Kommunen arbetar med att hitta en 
exploatör som kan genomföra bygget.

Framtidens Bjärred
Planeringen för att bygga ett nytt bo-
stadsområde mellan Löddesnäs och 
Borgeby har startat.
En projekttävling om områdets utform-
ning har just avslutats. Syftet var att få 
fram ett attraktivt, hållbart och innova-
tivt förslag, som kan ligga till grund för 
planarbetet. 61 förslag hade lämnats in 
och första pris tilldelas Bjärreds vångar – 
Arkitema Architects. Arbetet fortsätter.

Emils förskola
Det kommer att byggas en ny förskola i 
Borgeby. I augusti 2018 flyttade Majas 
förskola ihop med Emils förskola och 
bildade en förskola med fyra avdel-
ningar. På tomten i Borgeby där pavil-
jongerna för Majas förskola tidigare 

stod planeras det nu för en ny förskola 
med åtta avdelningar och möjlighet för 
utbyggnad.
Detaljplanearbete pågår.

Ny mack i Flädie
Circle K har fått bygglov för sin plane-
rade drivmedelsstation i Flädie. Första 
spadtaget togs i december 2018 och 
beräknas kunna öppna innan sommaren 
2019.
Så snart denna har öppnats, stänger 
stationen i Bjärred centrum, rivningen 
av anläggningen och sanering av marken 
påbörjas. När dessa åtgärder har slut-
förts i slutet av 2019 fortsätter omvand-
lingen av Bjärred Centrum.
Arbetet pågår med att bygga en ny 
lokalgata för tung trafik, som ska köra till 
och från servicestationen.

Ny idrottshall i Borgeby
En ny fullskalig, 20 x 40 meter, idrotts-
hall ska byggas på Rutsborgskolan. Den 
nya hallen kommer att ligga alldeles intill 
den nuvarande idrottshallen. I dagsläget 
finns det planer för att hallen kommer 
att vara speciellt anpassad för trupp-
gymnastik.
Projektet påbörjas 2021.

Ny byggnad på Bjärehov
Det kommer att byggas en ny skolbygg-
nad på Bjärehovskolan som ska ersätta 
nuvarande F-3 och slöjdbyggnaden. 
Dessa kommer att rivas när den nya är 

klar. I den nya byggnaden, på cirka
3 500 kvm i två plan, blir det klassrum 
och slöjdsalar.
Byggstart är 2020 och invigning två år 
senare.

Trollets förskola i Bjärred
Om- och tillbyggnad kommer att vara 
färdigställt till höstterminen 2020.
Förskolan är en av de sista skolorna som 
inte har eget tillagningskök i kommunen. 
Samtidigt som köket byggs om, kommer 
skolan att förses med en ny ventilations-
anläggning.

Löddesnässkolan får matsal
Skolan är idag den sista i kommunen 
som inte har en egen matsal. De nuva-
rande slöjdsalarna kommer att omvand-
las till matsal. Nya lokaler för trä- och 
metall- samt textilslöjd kommer att 
byggas i en separat byggnad.
Arbetet påbörjas nu under våren och 
ska vara klart till höstterminen 2020. 

Höjd trafiksäkerhet
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder kom-
mer att utföras längs Södra Västkustvä-
gen, mellan Karl Olssons väg och söder 
om Tolvevägen. Syftet är att förbättra 
gång- och cykelväg genom att bredda 
banan. Arbetet förväntas starta 2020.

Förnyelsen i norr och söder, del 2
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 det nu mycket på gång.
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citet att byggas ut så att det kan gå ett 
tåg per halvtimme i varje riktning.
Lomma kommun planerar också för sta-
tioner i Flädie och Alnarp. För stationen 
i Alnarp krävs att Sveriges Lantbruksuni-
versitet och Akademiska Hus bidrar med 
finansiering. Dessa stationer beräknas 
kunna öppna för trafik först år 2026.

Parkourbana
Det är beslutat att det ska byggas en 
parkourbana vid Bjärehovsparken.
Parkour är en träningsform där det gäl-
ler att ta sig fram på ett snabbt, smidigt 
och kontrollerat sätt i olika miljöer med 
enbart kroppen som redskap.

Bullerskydd längst E6:an
Kommunen har länge försökt få till ett 
bullerskydd och verksamhetsområde 
mellan E6:an och Malmövägen. För-
handlingar pågår mellan kommunen 
och SLU som är en av de nuvarande 
markägarna.

Stationsområdet Lomma
Under 2019–2020 ska stationsområdet 
anpassas till Lommabanan.
Detta innebär utformning av plattform, 
plattformsutrustning, bil- och cykelpar-
keringar samt alla ytor i övrigt mellan 
omgivande gator och plattform/spårom-
råde.
Perronger kommer att uppföras på väs-
tra sidan om spåret och byggnationen 
påbörjas under våren 2019 i Trafikver-
kets regi.

BOJK-området
Samtal om att bygga en ny restaurang 
vid BOJK-området och upprustning av 
BOJK:s lokaler pågår. Området omfattas 
av ett strandskydd och därför gäller 
särskilda regler som regleras av Länssty-
relsen. Detaljplanearbete pågår.

Långa bryggan
På Långa bryggans räcke är belysningen 
utbytt och ersatts med mer energisnål 
LED-belysning.

Erosionsskydd i Lomma
Det ska byggas ett fast erosionsskydd, 
vid Tre- och Fyrkantsdammen i Lomma. 
Den kommer att bli cirka 600 meter 
lång, ska säkerställa vattennivån i dam-
marna och förhindra överspolning.
Arbetet förväntas påbörjas under 2019 
och pågå fram till december 2020.

Pilängskolan tar form
Mellan- och högstadiet på Pilängskolan 
i Lomma håller på att byggas om och 
byggas till. Skolbyggnaderna ska stå helt 
klara 2020. Skolan är en av de största 
och äldsta i Lomma och har renoverats 
i flera omgångar, den första delen av 
skolan byggdes 1954. 2017 togs beslut 
att riva de äldre delarna och bygga nytt. 
Processen följer byggplanen. Den stora 
skolbyggnaden ska vara klar sommaren 
2019 och kulturskolan i oktober 2020. 
Sedan rivs de gamla specialsalarna för 
slöjd och hemkunskap. Utemiljön färdig-
ställs under våren 2021.

Persontåg på Lommabanan
I december år 2020 startar person-
trafiken på Lommabanan, till att börja 
med ett persontåg i timmen i vardera 
riktningen. 
Med tåg minskar restiden mellan
Lomma och Malmö till sju minuter, att 
jämföras med dagens cirka 25 minuter 
med buss.
Tågen är tänkta att gå sträckan Kävlinge–
Lomma–Malmö C.
På lite längre sikt kommer banans kapa-

En detaljerad beskrivning av arbetena 
finns på Lomma.se under rubriken
bygga-bo-och-miljo/byggprojekt

E6 och Lv 896 vid Lomma
Trafikverket bygger ramper för kollektiv-
trafik till och från E6 vid Vinstorps-
vägen i Lomma. Detta kommer förbätt-
ra framkomligheten. För att förbättra 
trafiksäkerheten byggs även korsningen 
Vinstorpvägen–Malmö om till en cirkula-
tionsplats.
Bussramperna beräknas tas i bruk under 
december i år. 

Lomma Centrum
Lomma Centrum Norra, det vill säga om-
rådet mellan Busstorget i söder, Hamn-
torget 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 åld-
rar. Området ska också bli en länk mellan 
stationen, Centrumtorget, hamnen och 
stranden.
Arbetet med att ta fram en ny detaljplan 
har inletts och kommer pågå i ca två år.

Vattenverkstomten i Lomma
Arbetet på gamla vattenverket i kors-
ningen mellan Pilgatan och Karstorps-
vägen i Lomma har slutförts. Nu pågår 
iordningsställandet av tomten för sex 
villatomter.

De senaste nyheterna hittar du på
lomma.se/byggprojekt
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Efter vinteruppehållet hämtas ditt träd-
gårdsavfall vecka 11 eller 12, beroende 
på om du har hämtning udda eller 
jämna veckor. Är du osäker på vilken 
hämtningsvecka du har?
Kolla på sysav.se och Min sophämtning. 

Detta får du lägga
i trädgårdskärlet 
Du lägger löv, gräs, fallfrukt, kvistar och 
grenar i trädgårdskärlet.
Det ska gå att stänga locket och rulla kär-
let utan problem. Stockar, stenar och jord 
kör du till återvinningscentralen.

VA SYD informerar med sms!
Vid större driftstörningar, exempelvis vattenavstängningar, skickar VA SYD
sms till berörda. Du som har ett abonnemang skrivet på din boendeadress 
får automatiskt sms om en störning berör dig. Har du jobbtelefon eller 
kontantkort kan du själv koppla ihop ditt telefonnummer med en eller flera 
adresser.
Du kan självklart också avanmäla dig från att få sms.
Det finns också möjlighet att få dessa meddelanden som mejl.
Läs mer om hur detta fungerar på vasyd.se/smsavisering

Utveckling av vatten och avlopp kostar
Sen 1 januari är det VA SYD som ansvarar för vatten och av-
lopp i Lomma kommun. Samtidigt höjdes avgifterna.
Här svarar VA SYD på några vanliga frågor om vad medlem-
skapet innebär för dig.

Snart kommer
ogrästaxin

Varför är VA SYD bra
för Lomma kommun?

Liksom på många andra ställen är an-
läggningen för vatten och avlopp i 
Lomma kommun i behov av en stor dos 
omtanke, investeringar och arbetsin-
satser. Det handlar om renovering på 
delar av ledningsnätet och upprustning 
av bland annat pumpstationer och 
Borgeby reningsverk. Dessutom växer 
Lomma kommun. Det handlar alltså inte 
om att lappa och laga, utan om att säkra 
hanteringen av dricksvatten, avlopp och 
dagvatten nu och i framtiden.
Detta är numera VA SYDs ansvar.
Och det är vi glada för; vi tror på regio-
nalisering och samarbete. Som en del av  
kommunalförbundet får Lomma tillgång 
till alla de resurser som finns i en större 
VA-organisation. VA SYD har den spets-
kompetens och bemanning som behövs. 
Vi har egna spolbilar, möjlighet till 
filmning av ledningsnätet och att utföra 
arbeten i egen regi. Och vi vill driva på 
miljösmarta lösningar i samhällsbygget 
med forskning och teknik. Allt detta 
delar vi med oss av, nu även till Lomma.

Varför blir det dyrare när VA SYD 
ska göra jobbet?
För att VA-anläggningen i kommunen 
ska komma i form och kunna förstärkas, 
förnyas och underhållas enligt de krav 
som finns idag krävs stora investeringar, 
oavsett vem som gör jobbet. För att 
VA SYD ska kunna genomföra det som 
är nödvändigt på kort och lång sikt så 
kommer det helt enkelt att kosta. 
Under 2019 innebär avgiftshöjning-
en ungefär 30 kronor i månaden per 
hushåll, beroende på hur mycket vatten 
man använder. Avgifterna kommer med 
stor sannolikhet att behöva höjas fler 
gånger i framtiden, inte bara i Lomma 
kommun, utan i hela Sverige. De flesta 
kommuner står inför samma utmaningar 
i form av åldrande ledningsnät, befolk-
ningsökning och klimatförändringar. 

Fotnot: De arbeten och projekt som 
ska göras bekostas helt genom VA-av-
giften, precis som innan. Avgifterna får 
aldrig överstiga det som behövs för att 
täcka de kostnader som är nödvändiga 
för att driva VA-anläggningen. VA SYD 
får inte heller gå med vinst.

Under hösten 2018 genom-
förde Region Skåne en res-
vaneundersökning i Skåne 
där 110 000 slumpvis utvalda 
skåningar hade möjlighet 
att svara på en enkät om 
hur man förflyttar sig under 
dagen. 

Den totala svarsfrekvensen för länet 
som helhet blev 34 % medan svarsfrek-
vensen för Lomma kommun slutade på 
43 %, vilket var bäst i länet. Ett topp-
resultat som vi delar med Simrishamns 
kommun. Resten av de skånska kommu-
nerna låg alla lägre.
Arbetet med att sammanställa un-
dersökningen pågår som bäst och ska 
vara klart under maj eller juni månad.
Totalt kom det in närmare 43 000 svar 
vilket är betydligt fler vid förra under-
sökningen 2013 då det kom in 25 733 
svar.
– Undersökningen gick ut på att man 
under en dag i dagboksform antecknade 
hur man förflyttat sig, berättar Ulrika 
Håkansson Ström, samhällsplanerare på 
Lomma kommun. Det är värdefull infor-
mation för att vi ska veta hur samhället 
ska kunna förändras på ett bra sätt.

Flest svar på under-
sökning om resor

Kundservice: 040-635 10 00
Gäller rådgivning, frågor om abonnemang med mera.
Vardagar 08.00-16.30

Felanmälan: 040-635 10 00
Vid akuta stopp, läckor och översvämningar. Dygnet runt.
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Det finns närmare 5 000 naturreservat i Sverige. Cirka 75 procent av area len är i fjällvärlden, med fjällhedar, fjäll-
björkskogar och barrskogar. Trots detta så tillhör Sverige de länder i EU med lägst andel skyddad mark.
När ett naturreservat är bildat markeras gränserna av stolpar med en snöstjärna på blå botten. En informationsskylt 
med karta beskriver områdets natur och sevärdheter närmare.
Både länsstyrelser och kommuner kan bilda naturreservat. Den senaste tiden har marina naturreservat lyfts fram som 
ett sätt att skydda allt fler sammanhängande områden i havet. Allt från inbjudande sandstränder till undervattensrev.

Tre nya områden – tre nya naturreservat
Sedan tidigare har vi i kommunen ett tiotal områden klassade som naturreservat. Nu kan vi 
sätta upp ytterligare tre på listan, två marina reservat och ett på land: Flädierev, Strandhusens 
revlar och Bjärreds Saltsjöbad.

Ett område kan få status som naturreservat om man bedömer 
det som extra värdefullt för att till exempel bevara platsens 
biologiska mångfald, vårda, bevara och återskapa värdefulla 
naturmiljöer som kanske håller på att försvinna, men också för 
att återskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter och se till så att 
det finns områden för friluftsliv.
Varje naturreservat är unikt och har därför egna föreskrifter 
för att bevara naturvärden. Det ska finnas skyltar som berättar 
vad som gäller vid varje naturreservat.

Naturreservat Bjärreds saltsjöbad i Bjärred, ligger väster om 
Västkustvägen intill Långa bryggan. Bjärreds Saltsjöbad är ett 
av Lomma kommuns få skogsområden. Den relativt gamla 
bokskogen med grova pelarliknande men även ofta två- eller 
flerstammiga bokar är värdefull för friluftsliv men också för 
biologisk mångfald, exempelvis för fåglar och fladdermöss.
Det marina naturreservatet ”Flädierev” ligger i norra Lomma-
bukten väster om Bjärred. Flädierev innehåller bland annat 

stora ålgräsängar som med en rik biologisk mångfald och är 
viktiga barnkammare och levnadsmiljöer för många fiskarter, 
exempelvis torsk.
”Strandhusens revlar”, det andra nya marina reservatet ligger 
i södra Lommabukten sydväst om Lomma tätort. Strandhu-
sens revlar huserar bland annat ett område med blottade 
sandrevlar som har stor betydelse för kust- och sjöfågellivet.
Mer om våra nya naturreservat finns på lomma.se

Inom Lomma kommun är det nu 3,7 % av landarealen
och 23,5 % av havets areal som är skyddad.

Cykla till Helsingborg eller Simrishamn?

Till sommaren invigs Sydkustleden 

Att cykla är populärt bland besökarna i Skåne och cykelturister 
är en viktig grupp för hela besöksnäringen. Att ta cykeln är 
något som blir allt vanligare.
Nu har sträckan Helsingborg–Simrishamn bundits samman på 
ett sätt som gör att det blir säkert att cykla hela sträckan om 
man har den konditionen.
Sydkustleden binder även samman de tre nationella cykel-
turismlederna i Sverige, Sydostleden med Kattegattleden, på 
totalt 90 mil. 

Till sommaren finns det möjlighet att tryggt 
och säkert cykla både norrut till Helsingborg, 
söderut till Smygehuk eller bort mot Simris-
hamn och Österlen på den nya turistleden.

I samband med World Bicycle Day, den 3:e juni 2019 kommer 
Sydkustleden att invigas. Eventuellt kommer det även att bli 
aktiviteter dagen innan, söndagen den 2 juni.
Arbetet med att ta fram
ett program med spän-
nande programpunkter
i cykelns tecken
har precis startat.

Håll koll på LOMMA.SE
så hittar du mer
information så
småningom. 

LOMMA

Helsingborg

Simrishamn

kommun
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Det är Mattias Lars-
son och Moa Briem 
som nu, tillsammans 
med bland annat vårt 
aktiva föreningsliv, 
ska se till så att vi 
även fortsatt har ett 
stort och sprudlan-
de utbud av kultur 
och evenemang i 
kommunen. Något 
som växer i omfång 
från år till år och som 
dessutom lockar allt 
större publik.

Medan Mattias är ganska ny 
på jobbet som kultsamord-
nare har Moa redan hunnit 
arbeta med kultur och fritid i 
tre år. Lite förenklat kan man 
beskriva deras jobb som ett 
träd med kultur-, fritids- och 
evenemang, där de ansvarar 
för lite olika grenar. Moa ar-
betar med större evenemang 
och föreningsutveckling, 
Mattias med evenemangsin-
formation, aktiviteter för våra 
barn i förskola och skola.

Mattias ser sig själv som en 
kulturkonsument av stort 
format. Moas intresse väger 
mer över mot sport och 
idrott med ett hjärta som 
klappar speciellt för handbol-
len där hon för närvarande är 
ledare.
– Även om vi har olika an-
svarsområden, så är målen 

Moa & Mattias:

Med koll på kultur och fritid!
de samma: Att ge våra kom-
muninvånare möjlighet till en 
innehållsrik fritid oavsett om 
man är intresserad av kultur, 
underhållning eller idrott, 
säger Mattias.
– De nationella folkhälsomå-
len säger att vi ska främja 
fysisk aktivitet, tillägger Moa. 

– Jag blev väldigt imponerad 
av den höga målsättning 
som kommunen har för våra 
barn och ungdomar, med en 
garanti att alla från 4 år och 
genom hela skolan upp till 
årskurs 9 garanteras profes-
sionella kulturupplevelser. 
Den höga ambitionsnivån är 
väldigt unik, berättar Mattias.

Mattias, har ett brokigt förflu-
tet. Han kommer ursprungli-
gen från Landskrona men bor 
numera i Köpenhamn.
– Det är en stad som bjuder 
på ett oerhört stort och 
framförallt brett utbud av 
upplevelser. Tror bestämt 
att jag kan ta med mig lite 
idéer över sundet. Jag har 
även arbetar som lärare, på 
Landskrona Museum och på 
Kulturen i Lund. En bra bredd 
som jag har stor nytta av nu 
på jobbet i Lomma, konstate-
rar Mattias och fortsätter:
– Jag tänker inte bli en kon-
torsarbetare utan vill vara ute 
i vardagen så mycket det går, 
både för att träffa förening-
arna men också för att träffa 
publiken.
Medan Mattias i mångt och 

mycket arbetar med detal-
jer så tar Moa Briem tag i 
det stora och övergripande. 
Exempel på detta är dans-
veckorna som blev otroligt 
uppskattade.
– Förvandlingen av Amfitea-
tern i Lomma är ett projekt 
som kommer ta mycket tid 
när platsen nu ska få ny 
utformning. Mitt jobb blir 
nu att se till så att det står 
evenemang på kö när den 
nya scenen blir klar, berättar 

Moa och fortsätter:
– Mitt uppdrag är att se till så 
att alla som bor i kommunen 
har tillgång till meningsfulla 
fritidsaktiviteter, något som 
ju självklart också är en del i 
hög livskvalitet.
Moa Briem är folkhälsoveta-
ren som brinner speciellt för 
idrott och som själv bidrar till 
god hälsa och bra kondition 
genom att cykla till och från 
hemmet i Furulund varje dag. 
En liten nätt tur på timmen.

Under 2019 kommer Lomma kommuns fullmäktige att sammanträda dessa datum: 
31 januari, 14 mars, 25 april, 23 maj, 5 september, 24 oktober (budgetmöte) samt 5 december.

Sammanträdena börjar kl. 19.00 med undantag för den 24 oktober, då man startar redan kl. 15.00. 
Mötena är offentliga och hålls i Stora Sessionssalen i kommunhuset. Du är välkommen att följa mötet från läktaren.
Du har också möjlighet att följa sammanträdena via webb-tv på lomma.se, där de direktsänds.
Handlingarna till mötet finns också på lomma.se, vilket gör det lätt att följa med.
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KULTUR & EVENEMANG
MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR!

Detta är ett litet urval av för oss kända arrangemang!
En komplett lista på anmälda arrangemang finns på Lomma.se under rubriken ”Uppleva 
och Göra” där du som är arrangör själv kan registrera ditt evenemang.

 Kom och sjung
 Lasse Dahlkvist-låtar
 med oss!
Lomma Folkets Hus
Sön 10 mars 15:00 –17:00
Entré 100 kr. Biljetter vid en-
trén från kl 14 konsertdagen.
Arrangör Lomma-Bjärreds 
Dragspelsklubb

 Kompis
 En musikföreställ  
 ning om att leka 
tillsammans, om att bjuda till 
och vara en bra kompis. 
Anna Karin och Rolf Sersam.
Hörsalen, Bjärreds Bibliotek
Lör 16 mars 15:00–16:00
Från 3 år. Entré 50 kr
Arr: Lomma Folketshusför.

 Piano konsert
 Ur farmors
 Pianoalbum
Konsert med Robert Goode
Mötesplats Havsblick
Tors 21 mars 14:00–15:00
Fri entré. Fika för 30 kr.
Arr: Mötesplats Havsblick

 Mitt hjärtas jaguar
 En film om skåde-  
 spelaren, dramati-
kern, musikern och fotbolls-
fantasten Magnus ”Mankan” 
Nilsson som 1991 drabbades 
av en stroke. 
Lomma bibliotek
Tor 21 mars 19:00
Fri entré. Biljetter hämtas 
fr.o.m. 2/3 på biblioteken.
Arr: Kultur- och fritidsnämn-
den, Lomma bibliotek

 Dans Café
 En svängom till
 Liljas orkester
Mötesplats Havsblick
Tor 28 mars 14:00–16:00
Fri entré
Arr: Mötesplats Havsblick

 Hur kostfiber vi äter
 äts igen - av våra   
 tarmbakterier.
Viktoria Bågenholm, från 
Lunds universitet, föreläser.
Bjärreds bibliotek
Tis 2 april 19:00
Fri entré. Biljetter hämtas på 
biblioteken fr.o.m. 16/3
Arr: Kultur- och fritidsn. samt 
Lunds universitet, Bjärreds 
bibliotek

 

 Bok & kaffe
 Vi fikar och pratar   
 om böcker som vi 
har läst, eller som vi vill läsa. 
Kom med tips.
Bjärreds bibliotek
Mån 8 april 10:30–12:00
Fri entré. Begr antal platser. 
Anmälan till bibl fr.o.m. 7/1
Arr: Bjärreds bibliotek & 
Lomma bibliotek

 Åkes värld -
 Bilkyrkogården
 På Kyrkö mosse 
Kerstin Bengtsson berättar 
och visa bilder.
Bjärreds bibliotek
Tis 9 april 19:00
Fri entré. Biljetter hämtas på 
biblioteken fr.o.m. 23/3
Arr: Bjärreds bibliotek

 

 Varför ska man ha
 en fin trädgård?
 Charlotte Eklöf, 
Bjärredsbo och passionerad 
trädgårdsnörd, föreläser.
Lomma bibliotek
Ons 10 april 18:00
Fri entré. Biljetter hämtas på 
biblioteken fr.o.m. 23/3
Arr: Lomma bibliotek

 Världsbokdagen
 Bokbytarkalas
 Pysselbord
Bjärreds bibliotek &
Lomma bibliotek
Tis 23 april. Fri entré
Arrangörer Bjärreds bibliotek 
& Lomma bibliotek

 Hjärnans struktur
 och språkförmågan
 Mikael Roll, docent 
i lingvistik på Lunds Universi-
tet, pratar om varför tjockare 
eller tunnare hjärnbark på 
olika ställen i hjärnan kan 
vara fördelaktigt för olika 
delar av språkförmågan.
Lomma bibliotek
Ons 24 april 18:00
Fri entré. Biljetter hämtas på 
biblioteken fr.o.m. 6/4
Arr: Kultur- och fritidsn.
samt Lunds universitet

 Föreläsning om   
 Jordanien
 Följ med på en resa i 
ord och bild med Lena Ström
Tor 25 april 14:00–16:00
Fri entré
Arr: Mötesplats Bjärred

 Dans Café
 Ta en svängom till   
 TutteZ orkester
Mötesplats Havsblick
Tor 25 april 14:00–16:00
Fri entré
Arr: Mötesplats Havsblick

 

 Alnarp -
 den gröna ön
 Författaren Eva 
Wrede berättar om Alnarp till 
bilder av Emma Larsson.
Lomma bibliotek
Tor 2 maj 19:00
Entré 20 kr. Biljetter på bibli-
oteken fr.o.m. 7/1
Arr: Lomma bibliotek

 ”Det ska va
 gamla låtar”
 Strandkören under 
ledning av Kerstin Jansson
Mötesplats Havsblick
Mån 6 maj 14:00
Fri entré
Arr: Mötesplats Havsblick

 Släktforsknings-
 eftermiddag
 Lomma-Burlöv släkt- 
och folklivsforskare hjälper dig.
Bjärreds bibliotek
Tis 7 maj 16:00–18:15
Fri entré
Arr: Bjärreds bibliotek

 Bok & kaffe -
 deckarspecial
 Vi träffas och pratar 
deckare. Bjärreds bibliotek
Ons 8 maj 10:30–12:00
Fri entré
Begränsat antal platser. An-
mälan på biblioteken.
Arr: Bjärreds bibliotek

10
MARS

16
MARS

21
MARS

21
MARS

28
MARS

2
APRIL

8
APRIL

9
APRIL

10
APRIL

23
APRIL

24
APRIL

25
APRIL

25
APRIL

2
MAJ

6
MAJ

7
MAJ

8
MAJ
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Följ våra nyheter
på lomma.se och Facebook.
Där hittar du senaste nytt!

Tanken är att föreningar, ideella organi-
sationer men också privatpersoner och 
företag ska kunna använda anläggning-
en för olika typer av arrangemang.
– Idén har egentligen vuxit fram sedan 
de första dansveckorna 2016 då många 
såg möjligheterna, berättar kultur och 
fritidschefen Michael Tsiparis. I utvär-
deringen var föreningarna som deltog 
eniga om att det var en bra plats och 
önskade att utveckla Amfiteatern. Även 
om vi har en hel del  lokaler för olika 
aktiviteter i kommunen så är behovet 
av olika mötesplatser stort. Nu får vi 
ytterligare en.
Föreningslivet, näringslivet och svenska 
kyrkan har varit med under förarbetet. 
En landskapsarkitekt och scenteknisk 
konsult har tagit fram en ritning och 
teknisk specifikation på hur området ska 
kunna utformas.
Bertil Lindberg, ordförande i Gammel-
dansföreningen Öresund, har själv delta-
git i diskussionerna kring utformningen. 
– För vår förening har sommaraktivite-
terna inneburit att många nya hittat oss 
och att föreningen fått nya aktiva med-
lemmar, berättar Bertil Lindberg. Amfi-
teatern ligger geografiskt bra men har 
väl inte fått den uppmärksamhet som 
den skulle behöva. Jag visste knappt att 
den fanns. Det är en bra idé att skapa 
nya mötesplatser som kan locka ut kom-

Bertil Lindberg, Gammeldansföreningen Öresund:

– Amfiteatern kommer ge oss
nya möjligheter att nå dansglada
Amfiteatern intill stranden vid T-bryggan i 
Lomma har under många år använts som 
en populär plats för många olika, men oftast 
tillfälliga evenemang.

Nu ska det bli ändring på det. Platsen kom-
mer att få en permanent utomhusscen med 
läktare och teknik samt en 30 kvadratmeter 
stor loge.

muninvånarna till gemenskapen.
En medborgarundersökning om kultur 
beställd av Region Skåne, visade att 
skåningarna vill ha fler arrangemang där 
man kan lära sig något nytt, kultur på 
gator, torg och i parker samt aktiviteter 
på landsbygden.
– Många av de lokaler som finns i 
kommunen är anpassade för aktiviteter 
som främst killar ägnar sig åt, konstate-
rar Michael Tsiparis. Med Amfiteatern 

vill vi skapa en arena där även tjejerna 
kan och vill vara spontant fysiskt aktiva. 
Amfiteatern kan även bli en brygga över 
generationsgränserna eftersom teater, 
sång och dans kan skapa meningsfulla 
möten mellan äldre och yngre.
Leader Lundaland och Lomma kommun 
finansierar tillsammans upprustningen. 
Leader Lundaland är en ideell förening 
som fördelar EU-pengar till projekt med 
lokal utveckling.

Skissen är en preliminär ritning på hur scenen kan utformas.

180 kvm dansbana
 50 kvm scen
 30 kvm loge


