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Vecka 14, 2020
Byggstart vid
Bjärreds torg

Under vecka 13
påbörjades arbetena med
den första etappen vid
Bjärreds torg.
Etappen inkluderar en ny lokalgata
från Flädievägen, ledningsarbeten
och busshållplatser strax norr om
centrum.
Byggnationen kommer innebära att
framkomligheten i centrala Bjärred påverkas på både Flädievägen
och Norra Västkustvägen norr om
centrum. Arbetena beräknas vara
klara till sommaren 2020.
Läs mer på:
lomma.se/BjärredsTorg

Ny konstruktion föreslås
för Långa bryggan
Långa bryggan i Bjärred helrenoverades senast 1992 och har en begränsad
återstående livslängd. Därför har tekniska
nämnden i Lomma kommun fått uppdraget
att ersätta bryggan. Förstudien visar att
bästa alternativet är att Långa bryggan
ersätts med en helt ny konstruktion med
förbättrad funktion och ökad livslängd,
som görs kraftigare och högre än den som
finns idag.
Den nya konstruktionens bryggdäck
föreslås placeras på +2,9 meter över

Ansökan
B Kyhlbergs
stiftelse

havet vilket är 0,4 meter högre än idag.
Konstruktionen blir då mindre utsatt för
krafter från vågor vid stigande vattennivåer. En bredare brygga – 2,4 meter istället
för dagens 2,0 meter – föreslås för att
höja kvaliteten, göra det lättare att mötas
och skapa bättre tillgänglighet till de olika
delarna av bryggan.

badtrappa samt möjlighet till förvaring och
sittplatser.

Förslaget innebär också en större plattform längst ut och en mer tillgänglig
entré vid stranden. Det innehåller även
en plattform halvvägs ut på bryggan med

Kommunstyrelsen rekommenderar
kommunfullmäktige att ställa sig bakom
förslaget. Kommunfullmäktige behandlar
ärendet den 23 april.

Samråd översiktsplan

B Kyhlbergs stiftelse
vänder sig till dig som bor
i Lomma kommun och
vårdas eller har vårdats
på onkologiska kliniken i
Lund.
Bidrag ur B Kyhlbergs stiftelse kan
beviljas till tidigare anställda på före
detta Eterniten, till patienter från
Lomma som vårdas eller har vårdats
på onkologiska kliniken i Lund och
som har begränsade egna ekonomiska resurser.
Ansökningstiden är löpande.
Du hittar ansökan på Lomma.se,
genom att söka på B.Kyhlbergs.

Fler nyheter finns på lomma.se
och Facebook. Följ oss även på
Instagram och MyNewsDesk.

Råd och stöd vid oro

Vill du hjälpa andra? Eller behöver
du hjälp? Lomma kommun
samordnar hjälpinsatser till
personer i riskgrupper på grund av
coronaviruset.
På grund av situationen med coronavirus/covid-19
råder Folkhälsomyndigheten alla över 70 år att
begränsa kontakter med andra människor, för att
minska risken att bli utsatt för smitta. Även personer i
riskgrupperna bör vara försiktiga med att vistas ute.
Lomma kommun har fått in många frågor från invånare som vill hjälpa till och stötta utsatta riskgrupper.

Vill du hjälpa till?

För att underlätta detta, samordnar och organiserar
kommunen nu ett samarbete med frivilliga där du
som vill kan engagera dig och hjälpa de som ska hålla

Information om
corona/covid-19

Digital kultur

sig hemma. Det kan handla om att handla mat, hämta
medicin, lämna låneböcker, gå ut med hunden eller
bara finnas tillgänglig för ett samtal.
Om du har utbildning och erfarenhet som sjuksköterska, undersköterska eller vårdbiträde och kan tänka
dig att tillfälligt hjälpa till, får du också gärna göra en
intresseanmälan. Vi återkommer med en förfrågan
om det skulle bli aktuellt.

Behöver du hjälp?

Om du behöver hjälp, anmäl ditt intresse via länken
nedan, så kopplar vi samman dig med en person som
vill hjälpa till.

Läs mer om volontärtjänsten
och anmäl intresse på:
lomma.se/volontar

Hur kommer Lomma kommun att se ut
år 2030? Var bor invånarna, hur reser vi
och vilka möjligheter finns till fritid och
rekreation?
För att kunna svara på bland annat de frågorna har
Lomma kommun tagit fram förslag till ny översiktsplan.
Under samrådsperioden har du, föreningar, företag,
myndigheter och andra intresserade möjlighet att tycka
till om förslaget.

Samråd 16 april–16 juni

Förslaget finns från och med den 16 april-16 juni på
kommunens kontaktcenter, biblioteket i Bjärred och
biblioteket i Lomma under respektive öppettider.
Du hittar även förslaget till ny översiktsplan på
lomma.se/översiktsplan2020

• lomma.se

Både barn och
vuxna oroas just nu
över effekterna av
coronaviruset/covid 19.

På Rodakorset.se kan du som vuxen
hitta stöd i att hantera sin oro ”Så
minskar du din oro”.

På Rädda barnens hemsida finns en
sida som vänder sig direkt till barn
Här hittar du några länktips där du
samt ger tips till dig som är hemma
kan få vägledning om hur du kan
med barn. Rädda barnen har också
prata med ditt barn om corona och en app ”Safe Place” för barn och
även hur du själv kan hantera din oro. ungdomar som lider av oro eller
ångest. Appen finns fem språk:
På BRIS.se och Rädda barnen hemsvenska, engelska, persiska, arabiska
sida (raddabarnen.se) kan du ta del
och somaliska.
av tips och råd på hur du pratar med
ditt barn om coronaviruset, så även You can find advice for parents and
på Krisinformation.se - ”Så pratar du children about corona in other langumed ditt barn om coronaviruset”.
ages on this website: raddabarnen.se.

Read the latest
Swedish news
in six languages

Ni hittar även länksamlingarna på lomma.se, under Nyheter

– Det är alltid viktigt med kultur och fritid men kanske
speciellt viktigt i dessa tider av virus och karantän.
Eftersom vi ska vara försiktiga och undvika smittspridning så tipsar vi om digitala upplevelser och rörelse
samt träning du kan göra hemma eller själv i naturen
via vår hemsida, säger Michael Tsiparis, kultur- och
fritidschef

Exempel på tips
du hittar på sidan:
• Malmö Opera: ”Dagens
sång” och ”Allsång på operan”
med Richard Söderberg (även
texthäfte finns digitalt)

• Nationalmuseum: guidade online-visningar av konst,
arkitektur och design
• En midsommarnattsdröm: se föreställningen från
första parkett

• Friskis & Svettis: här får du tips om hemmaträning

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

They report on Sweden and Swedish news in six
languages every weekday. Their content is available
in Arabic, English, Kurdish (Kurmanji and Sorani),
Persian (Farsi and Dari) and Somali.

För att undvika att belasta 1177, ring det nationella
informationsnumret 113 13, eller besök 1177.se om
du har frågor om covid-19.

• Världens bibliotek: böcker
på arabiska, bosniska, kroatiska, serbiska,
persiska, somaliska, turkiska m.m.

• PLOGGA: bli en miljöhjälte när du joggar och plockar
skräp samtidigt

Radio Sweden is the multilingual
division of Swedish Radio’s national
news department, Ekot.

• Folkhalsomyndigheten.se
• Krisinformation.se
• 1177.se

På sidan finns bland annat länkar till livesända konserter, tips på bra utelekar, guidade visningar från museum
och mycket mer. På sidan kan ni klicka på respektive
aktivitet för att komma direkt till listan.

• Roxy Music: live från Konserthuset i Stockholm

Lomma kommun följer händelseutvecklingen kring
coronaviruset och de direktiv som svenska myndigheter rekommenderar. Ändrade förutsättningar och
nya besked kan innebära ändrade beslut.

Aktuell information hittar du på:

Kultur och fritid är viktigt i dessa tider!
På lomma.se/coronakultur listar vi
kultur- och fritidsaktiviteter att ta del av
hemifrån eller ute i naturen.

God Jul & Gott Nytt År!

På lomma.se/corona har vi samlat
viktig information om spridningen
av coronaviruset och sjukdomen
covid 19. Länkar till myndigheternas
information och tidigare publicerade
nyheter hittar ni också här.

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

•

Ambitionen är att den nya bryggan ska
börja byggas hösten 2021. Den nya bryggan byggs parallellt med den nuvarande
bryggan som kommer att vara öppen
under bygget.

Vill du hjälpa till
eller behöver
du hjälp?

Radio Sweden är en del av Ekot och publicerar nyheter om Sverige alla vardagar på sex språk; arabiska,
engelska, kurdiska, farsi/dari, somaliska och på lätt
svenska.

sverigesradio.se/newsinotherlanguages
You can also find information in other languages at
folkhalsomyndigheten.se: how to protect yoursef and
others från corona.

• Moderna museet: ”Soffvisningar” – livesända
guidade visningar av museet med frågeställningar på
Facebook
• Museum d’Orsay Virtual Tour, Paris: vandra omkring
och upptäck konst av Monet, Cézanne, Gauguin m.fl.
• Kulturhuset Stadsteatern: digital plattform med nya
kulturupplevelser varje dag kl. 19.00
• Karantänsessions: livekonserter hemma hos Lina
Hedlund med kända artister
• SISU: massor med träningstips för aktiviteter ute och
inne

Har du tips på ytterligare
aktiviteter?
Tipsa oss via e-post:
kulturochfritid@lomma.se

