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Nu startar vi fritidsgård 
för seniorer

Jobba hos 
oss och gör 
skillnad!

Lomma kommuns 
fritidsgårdar har hittills 
varit öppna för ungdomar. 
Nu välkomnar vi även 
kommunens äldre invånare 
vid utvalda tillfällen. 
Söndagen den 8 mars är det 
premiär på Stationen 2.0 i 
Bjärred och söndagen den 15 
mars på Centralen i Lomma. 

Tanken är att besökarna kommer att 
ha möjlighet till samma aktiviteter som 
ungdomarna. Det kan till exempel vara 
datorspel, film, sällskapsspel, sportaktivite-
ter, musikinstrument, pyssel, bakning och 
VR. Verksamheten är på prov och kommer 
att fortsätta under våren.

– Vi vill göra något för våra äldre och på 
lång sikt få olika generationer att träffas. 
Idén kommer för Mjölby kommun som har 
startat en fritidsgård för äldre. Vi har också 
fått förfrågningar från pensionärsförening-

ar om att de vill ha aktiviteter som bryter 
ensamhet, säger kultur- och fritidschef 
Michael Tsiparis.

Första tillfället är den 8 mars på Stationen 
2.0 i Bjärred, kl. 15-18. Samma tider gäller 
den 15 mars på Centralen i Lomma. Vid 
premiärtillfällena kommer lokalerna att 
visas upp och verksamheten presenteras.
Vi bjuder på fika.

Välkomna!

Seniorerna kan ta del av samma aktiviteter som ungdomarna gör på fritidsgårdarna. Första träffen är på Stationen 2.0 i 
Bjärred på söndag den 8 mars, kl 15-18.

Kustdammarna 
nytt natur- 
reservat

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

Du hittar fler evenemang på 
lomma.se/evenemang

Vill även du kunna  
lägga in arrangemang?

I Lomma kommuns digitala evenemangs- 
kalender kan även lokala föreningar lägga in 
information om kommande arrangemang. 

Tumregeln är att evenemangen  
ska vara öppna för allmänheten. 

 
Kontakta kulturochfritid@lomma.se om du 

också vill lägga in ett arrangemang.

Kommunfullmäktige 
beslutade den 13 februari 
att bilda det kommunala 
naturreservatet 
”Kustdammarna”.

Naturreservatet som är 20,69 ha 
stort innefattar utöver de två dam-
marna och dess stränder även värde-
fulla sandmiljöer och läskapande 
skogspartier. Syftet med naturreser-
vatet är att bevara biologisk mångfald 
samt skydda, vårda och utveckla 
dessa värdefulla naturmiljöer.

Beslut, föreskrifter och skötselplan 
finns tillgängligt på lomma.se samt 
hos kommunens aktförvarare.

Överklaganstiden sträcker sig t.o.m. 
20 mars 2020. Beslutet överklagas 
till Länsstyrelsen i Skåne län, 205 15 
Malmö och skickas till Lomma kom-
mun, 234 81 Lomma. 

Earth Hour 
28 mars

Earth Hour är en internationell kam-
panj som sedan 2007 uppmanar hus-
håll och företag att under en timme 
en viss dag släcka belysningen som en 
symbolhandling för att uppmärksam-
ma klimatfrågan. Earth Hour infaller i 
år den 28 mars, kl. 20.30-21.30.

Läs mer om kampanjen på 
wwf.se/earthhour

Vill du möta många intressanta 
människor som behöver ditt stöd  
och din hjälp? Vi söker dig som vill 
arbeta med omvårdnad i hemtjänsten 
i Lomma kommun i sommar.

Välkommen att  
lämna din ansökan  

redan idag på: 
lomma.se/ledigajobb

Minskat utsläpp 
av mikroplaster 

Efter vinteruppehållet hämtas ditt 
trädgårdsavfall vecka 11 eller 12, 
beroende på om du har hämtning 
udda eller jämna veckor.

Tänk på att det ska gå att stänga locket och att 
kärlet inte får vara tyngre än att det kan rullas utan 
problem. Du får lägga löv, gräs, fallfrukt, kvistar och 
grenar i trädgårdskärlet. Övrigt material som stockar, 
stenar och jord ska till återvinningscentralen. Aska 
förpackas väl och slängs i restavfallet/soppåsen.

Vill du veta mer om din sophämtning?
Du som bor i Lomma kommun kommer att få ditt av-
fall hämtat precis som vanligt under alla vårens helg-
dagar. Är du osäker på vilken hämtningsvecka du har? 
Gå in på sysav.se och klicka på Min sophämtning. 

Dags för hämtning  
av trädgårdsavfall

Lomma kommun fick ett bidrag 
från Naturvårdsverket på närmare 
en miljon kronor med syfte att 
minska utsläppen av mikroplaster 
från kommunens konstgräsplaner. 

Projektet är nu slutfört och vid konstgräsplanerna 
har det bland annat satts upp stationer där spe-
larna kan borsta av granulat från kläder och skor.

I Lomma kommun finns fyra konstgräsplaner med 
granulat –  två på Borgeby IP och två på Lomma IP. 

Vad är granulat?
Granulat är den näst största källan till mikroplaster 
som i sin tur orsakar stora skador på djurlivet när 
det sprids till våra vattendrag.

Råd och stöd för unga via chatt

På skane.se/bupchatt kan 
ungdomar chatta anonymt 
med personal från barn- och 
ungdomspsykiatrin för att få 
råd och stöd vid i frågor som 
rör psykisk hälsa.

Barn och ungdomspsykiatri (BUP) erbjuder 
idag rådgivning kring psykisk hälsa/psykisk 
ohälsa via telefonitjänsten En väg in. 

Merparten av samtalen kommer från för-
äldrar och andra närstående till barn och 
unga som mår dåligt. Med en komplette-
rande chatt vill BUP även nå ungdomarna 
via en kanal som de själva efterfrågar. 
Målet är att ungdomar ska våga fråga och 
be om hjälp vid psykiska besvär.

Vad innebär BUP-chatten?
På chatten kan ungdomar rådgöra med 
erfaren BUP-personal anonymt i gene-

rella frågor som rör psykisk hälsa/psykisk 
ohälsa. Chatten vänder sig till ungdomar 
under 18 år.

• Chatten finns tillgänglig på BUP Skå-
nes webbsida: skane.se/bupchatt

• Chatten är öppen tisdagar och torsda-
gar, kl. 16–19. (Du kan även ringa 020-
51 20 20, måndag-fredag kl. 8-16.30.)

• Chatten bemannas av personal från 
En väg in.

På gång!
Ett axplock av kommande  

arrangemang i kommunen:

Vi söker semestervikarier på heltid och deltid 
under perioden juni till augusti samt timvikarier 
till ordinarie verksamhet.

Som medarbetare i hemtjänsten får du ett om-
växlande och viktigt arbete, där du gör nytta!

Sångkonsert med Kulturskolan
Plats: Hörsalen i Bjärred, 10 mars, kl 19.
Arrangör: Kulturskolan, Lomma kommun

Öppet hus hos Kulturskolan
Kulturskolan bjuder in till Öppet Hus med prova-på-

instrument, konsert och workshops.
Plats: Bjärehovskolan, 15 mars, kl. 11-14.
Arrangör: Kulturskolan, Lomma kommun

Hjärngympa
Stimulera hjärncellerna med om olika aktiviteter som 

frågesport, musikkryss mm, med Vuxenskolan.
Plats: Mötesplats Havsblick, 20 mars, kl 13.30-15.

Arrangör: Mötesplats Havsblick

Housekväll för åk. 7-18 år
DJ Joppe & DJ Tivo. Alkohol- och drogfritt. 

Plats: Centralen i Lomma, 20 mars, kl 21-00.
Arrangör: Centralen Lomma

Öppen hall, alla åldrar
Ni bestämmer själva vad ni vill göra. Bollar, klubbor och 
annan utrustning finns att låna och kiosken är öppen.

Plats: Slättängshallen, 28 mars och 18 april, kl 9-13
Arrangör: Kultur och Fritid, Lomma

Litteralund på turné 2020
Sveriges största barnboksfestival Litteralund  

kommer till Lomma och Bjärred! 
Plats: Bjärreds bibliotek, 18 april, kl 11-15  
och Lomma bibliotek, 18 april, kl 11-16.

Arrangör: Kultur och Fritid, Lomma

Utställning: Badlivet i Bjered
Hembygdsföreningen i Lomma visar en utställning om 

badlivet i Bjärred fr. 1920-talet och framåt.  
Öppen lörd och sönd kl 13-16, 2maj-28juni.

Plats: Bjersunds Tegelbruksmuseum, 2 maj kl. 13-16
Arrangör: Hembygdsföreningen i Lomma kommun
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