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Nästa annons hittar du i  
Sydsvenskan den 3 juli. 

Aktuell information  
hittar du alltid på lomma.se

Bada säkert i sommar 
och håll avståndet
Smittspridningen av covid-19 är fortfarande  
hög. Hjälp gärna till att minska riskerna i 
sommar genom att upptäcka fler platser 
att bada på längs vår långa fina kust.

Det är allas ansvar att följa de riktlinjer som ges av våra 
myndigheter. Kommunens miljöenhet ansvarar för tillsyn på 
restauranger så att riktlinjerna följs där. Däremot har kom-
munen ingen tillsyn för personer som solar och badar, folk-
samlingar på gator, torg och friluftsområden eller verksamhe-
ter som bara erbjuder mat eller dryck för avhämtning.

Tillsammans kan vi hjälpas åt att hålla avstånd, vår kust-
sträcka är 21 kilometer. Upptäck gärna alla våra badplatser: 

Långa bryggan intill Bjärreds Saltsjöbad
Badplatsen vid Habo Ljung camping
Lomma norra badplats (Lomma Beach)
Badplatsen vid Hamnhusen (T-bryggan) i Lomma

Varmt välkomna till 
Sommargågatan!
Den 27 maj drog vi igång årets sommar-
gågata! Kajgatan i Lomma Hamn har för-
vandlats till en gågata och vi välkomnar 
besökare till fots eller på cykel fram till  
den 1 september.

Gatan smyckas under perioden ut med fler sittmöbler, mer 
blommor och större uteserveringar. Det kommer även att  
finnas flera spännande aktiviteter längs gatan, med bland 
annat en pumptrack på Pirplatsen, en griffeltavla på Tullhus-
torget och ett pingisbord på torgytan i höjd med Bojgränd. 

Perfekt för sköna hemesterdagar för hela familjen!

I samband med Sommargågatan utökar vi även antalet  
cykelställ längs Kajgatan och tar bort alla parkeringsplatser 
på gatan. Så ta cykeln och njut av sommaren på Sommar-
gågatan. 

Välkomna!

På grund av coronapandemin 
är många hemma mer än 
vanligt. Det kan innebära en 
ännu svårare situation för de 
som är utsatta för våld av en 
närstående och inte längre 
kan gå till jobb eller skola. 

Är du eller någon du känner utsatt och 
behöver komma i kontakt med någon att 
prata med? Flera aktörer arbetar med att 
ge stöd och hjälp för de som är utsatta. 
Det finns också stöd för de som utövar 
våld eller riskerar att skada en närstå-
ende.

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtele-
fon för dig som utsatts för fysiskt, psykiskt 
och sexuellt våld, telefon: 020–50 50 50.
Telefonlinjen Välj att sluta är till för dig 
som riskerar att skada en närstående, 
telefon: 020–55 56 66.

Socialförvaltningen i Lomma kommun
kan hjälpa dig med rådgivning, stöd för 
att du ska kunna förändra din situation, 
skydd och ekonomiskt bistånd. Kontakta 
oss via Kontaktcenter på 040-641 10 00. 
Då får du hjälp att prata med rätt person. 
Behöver du komma i kontakt med oss 
när det är stängt, ring 112 och fråga efter 
social jour.

Läs mer på lomma.se/akut

Kultur- och fritidsnämnden delar årligen ut 
ett eller flera stipendier på kulturområdet. 
Stipendiet är på max 20 000 kronor och 
kan tilldelas personer eller grupper med 
särskild anknytning till Lomma kommun. 

Ansökningsformuläret och tidigare mot-
tagare av stipendiet hittar du på lomma.se/
kulturstipendium. Deadline för årets ansö-
kan är den 4 juli och mottagaren meddelas 
under september månad. 

Välkommen med din ansökan!

Anmälan öppen till Kulturskolan
Kulturskolan erbjuder barn och ungdomar, 6-19 år, möjlighet att uppleva dans, teater, rörlig bild, konst och musik tillsammans 
med engagerade pedagoger. Den 26 maj öppnade anmälan till höstens kurser på Kulturskolan. 

Du hittar anmälan via lomma.se/kulturskolan

Särskilda boenden

Aktiviteter och rekrytering i fokus

Nu har kommunens särskilda 
boenden varit i Lomma 
kommuns regi i snart tre 
månader. Arbetet med att 
långsiktigt bygga upp en 
välfungerande äldreomsorg 
pågår för fullt.  

Den 1 mars övergick kommunens särskilda 
boenden i egen regi. Vad har hänt sedan 
dess och vad står på agendan nu?  Vi frå-
gade Livia Deák Jönsson, projektledare och 
numera även avdelningschef för särskilda 
boende.
– Arbetet har varit intensivt. Förutom 
processen med att tillsätta nya chefer och 
medarbetare, arbetar vi med att utveckla 
aktivitetsutbudet och måltidsupplevelsen. 
På våra boenden är tanken att man ska 
kunna fortsätta vara sig själv – tillsammans 
med andra, förklarar Livia och berättar 
vidare. 

– Sakta men säkert har vi kommit igång 
med flertalet populära aktiviteter, som 
sittgympa, bowling, promenader och bak-
ning på en del av våra boenden. 

Så kallade aktivitetsombud på boendena 
ska tillsammans med den förebyggande 
verksamheten ta fram ett utbud av ak-
tiviteter som ska kunna anpassas till de 
olika boendena och vårdtagarnas egna 
individuella önskemål. Inom kort kommer 
vi presentera ett utbud med en rad olika 
konkreta aktiviteter till alla våra boenden. 

Satsning på maten
– Gällande måltider har vi påbörjat arbetet 
med att ta fram en kostpolicy för äldre-
omsorgen utifrån Livsmedelsverkets 
rekommendationer och ser över utbudet 
av mellanmål och kvällsmat. Det är inte 
bara maten i sig som är viktig, utan även 
själva måltidssituationen. Under påsk och 
valborg serverades extra festliga måltider 
på äldreboendena.

Rekrytering
– Just nu pågår även ett intensivt arbete 
med att rekrytera sommarvikarier. Detta 
gör vi samtidigt som vi håller på att trygga 
grundbemanningen, säger Livia Deák Jöns-
son och fortsätter.

– Schemaläggning är en viktig fråga och vi 
har precis påbörjat arbetet med att se över 
möjligheten att införa heltid till de medar-
betare som vill höja sin tjänstgöringsgrad. 
Det är ett bra sätt att bibehålla kompetens 
och skapa stabilitet när det gäller beman-

ningen på våra boenden. Några delade 
turer där arbetspassen delas upp i två 
delar blir det inte tal om.

Utbildning
– Både ledningsteam och medarbetare är 
viktiga komponenter i vårt utvecklingsar-
bete. Redan under hösten 2020 påbörja-
des kompetensutvecklingsinsatser inom 
läkemedel, demens och utbildning om 
åldrandet och åldrandets sjukdomar.

Digitalisering och larm
– Wi-fi-installationen för våra verksamhe-
ters behov är snart i mål. Under sommaren 
påbörjas installationen hos våra boende 
och kommer att slutföras under perioden 
september/oktober. Sedan kan man som 
hyresgäst välja egen bredbandsleverantör. 
 
– Det pågår även projektering för att upp-
handla nya larm på våra särskilda boen-
den. Arbetet med installation av nya larm 
hoppas vi kunna påbörja i höst.

Bidrag för aktiviteter på lovet Ekonomiskt bistånd via e-tjänst
Många barn och unga har under pandemin fått avstå 
från aktiviteter. Därför erbjuder vi nu föreningar i Lomma 
kommun att söka bidrag till sommarlovsaktiviteter. 

Aktiviteterna ska vara kostnadsfria för deltagarna, rikta sig till åldersgruppen 6 
till 15 år och genomföras under perioden 17 juni till 18 augusti. Det kan vara till 
exempel prova på-aktiviteter, en utflykt eller workshop. Det ska vara enkelt att 
delta och syftet ska vara att skapa nya mötesplatser och väcka nya intressen hos 
barn och unga. 

Aktiviteterna ska genomföras på ett smittsäkert vis och anpassas efter gällande 
restriktioner till följd av pandemin. Sista ansökningsdag är den 30 juni.

Ansökan görs via: iis.lomma.se/bidrag

Nu kan du som bor i Lomma 
kommun söka ekonomiskt 
bistånd direkt från dator, 
surfplatta eller smartphone. 

Alla kan under kortare eller längre perio-
der hamna i ekonomiska svårigheter. Det 
kan innebära behov, hjälp och stöd i frågor 
som rör den egna ekonomin. Då kan du 
söka ekonomiskt bistånd, i vardagligt tal 
kallat försörjningsstöd eller socialbidrag.

Det finns många fördelar med att ansöka 
digitalt, du kan till exempel göra ansö-
kan när som helst på dygnet. Dessutom 

kommer utredningsprocessen att ske 
snabbare och du kan följa ditt ärende via 
”Mina Sidor”. Det är också positivt utifrån 
en miljö aspekt då pappershandlingar inte 
längre behöver hanteras.

På lomma.se/ekonomisktbistand finns en 
manual för hur du gör ansökan. Behöver 
du ytterligare hjälp eller har frågor kan du 
kontakta socionom Belma Zejnic som du 
når via Kontaktcenter på 040-641 10 00.

På lomma.se/ekonomisktbistand kan du 
också läsa mer om vad ekonomiskt bistånd 
innebär och vilka regler som gäller för den 
som ansöker.

AndrumDansrum är en kurs 
som har rörelseglädje och att 
må bra i fokus! Kulturskolan 
har erbjudit kursen i ett par 
läsår i Bjärred och nu startar vi 
två nya grupper i Lomma.

Kulturskolan vill med denna kurs bidra med 
en välbeprövad och framforskad metod för 
att hjälpa barn och unga att släppa på stress 
och press och därmed må bättre. Genom 
kravlös dans utan uppvisningar skapar vi 
en frizon från vardagens alla krav. Kursen 
är gratis och man behöver inte ha dansat 
tidigare för att vara med. 

Kulturskolan har erbjudit kursen i ett par 
läsår i Bjärred till tjejer på högstadiet och 
gymnasium. Hösten 2021 startar två nya 
grupper i Lomma; en för killar i årskurs 6 till 
9, och en för tjejer i årskurs 4-6.

Tjejer åk 4-6: Lomma, Kulturboxen på 
Piläng, måndagar 15.30-16.30 

Killar åk 6-9: Lomma, Kulturboxen på Piläng, 
måndagar 16.45-17.45 

Tjejer åk 7-gymnasiet: Bjärred, Stationen 
2.0, tisdagar 17.30-18.30

Andrum Dansrum 
nu även i Lomma

Biblioteken har  
öppnat lite mer  

 Förra årets stipendiat, Johan Ulfsparre.

 Projektledare Livia Deák Jönsson

Dags att söka  
kulturstipendium!

VA SYD ser  
över dammar

Biblioteken i Lomma och 
Bjärred har öppnat upp lite 
mer. Fortfarande är det dock 
begränsade öppettider på 
grund av pandemin.

På förmiddagarna är det insläpp en person i 
taget i foajén på våra bibliotek i Lomma och 
Bjärred. På eftermiddagarna släpper vi in 
max 10 personer i hela biblioteket i Lomma 
och max 5 personer i hela biblioteket i Bjär-
red. Besöket ska vara högst 15 min. 

Fortsatt gäller att du kan reservera böcker 
och annan media i vår bibliotekskatalog. 
När den media du beställt finns att hämta 
så meddelar vi dig. För dig som är i risk-
grupp erbjuder vi även utkörning av media. 

Läs gärna mer om gällande öppettider och 
restriktioner på: biblioteklb.se

Spara skolbiljetten 
till nästa läsår
Gymnasieelever som går år 1 och 2, 
uppmanas att spara sina skolbiljetter för 
resor till och från gymnasiet inför nästa 
läsår. Skolbiljetten är kostnadsfri och 
skickas hem till elev innan skolstart. 
Samma skolbiljett gäller under hela 
gymnasietiden, så var rädd om ditt kort. 
Ett nytt kort kostar 300 kr.

Välmående dagvattendammar som 
minskar risken för översvämningar blir 
resultatet när VA SYD nu ser över an-
läggningarna i Lomma kommun. 

Ett tjugotal öppna dagvattendammar 
finns i kommunen med uppgift att för-
dröja stora mängder vatten vid häftiga 
regn och skyfall. På så vis minskar risken 
för översvämningar. Friska dammar är 
också positiva för den biologiska mång-
falden och Höje å. 

Många dammar är i dåligt skick och 
behöver röjas, muddras och rensas 
från skräp. VA SYD kommer också att ta 
prover på botten för att se hur dam-
marna mår. 

Hjälp och stöd vid 
våld i hemmet

mailto:info%40lomma.se?subject=
https://lomma.se
https://www.facebook.com/lommakommun/
https://www.instagram.com/lommakommun/
https://linkedin.com
https://www.lomma.se
https://lomma.se/akut
https://lomma.se/kulturskolan
https://iis.lomma.se/bidrag
https://biblioteklb.se

