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Vi ses den 21 maj nästa gång. Aktuell information hittar du alltid på lomma.se

Börja nattvandra du med! Börja nattvandra du med! 

Våra trygghetsvärdar finns 
ute i kommunen året runt. 
Trygghetsvärdarna håller 
uppsikt i kommunen när de 
flesta av oss sover. 

De åker även på Räddningstjänstens larm 
som ”Första InsatsPerson” (FIP = de som 
kommer först fram till en olycka och kan 
påbörja åtgärder).  

För en  För en  tryggaretryggare
platsplats

UKM Lomma 
8 maj

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 Kultur-
boxen på Pilängskolan den 8 maj i Lomma. 
Festivalen kommer att gå av stapeln 
söndagen den 8 maj. Festivalen startar kl. 
11.00 och håller på till cirka 20.00. Delta-
gandet är gratis. Sista anmälningsdag för 
årets festival är den 1 maj.

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.

På lomma.se/ukraina har vi samlat aktuell 
information angående kriget i Ukraina. 
Här hittar du också länkar till frågor och 
svar, bland annat om hur du kan hjälpa 
människor på flykt.

Nu satsar vi för att göra Löddesnäsparken mer 
attraktiv! 

Under våren kommer vi att ersätta den ena tennisbanan i parken 
med två stycken 3 mot 3-basketplaner för att skapa liv och 
rörelse. I samband med installationen kommer vi även att se över 
belysning och sittplatser runt om spelplanerna.

Basketplanerna byggs av miljövänligt material och med botten-
plattor som har ljuddämpande effekt för att inte störa närboende 
eller övriga besökare i parken. I samband med att vi bygger 
basketplanen kommer vi även att komplettera banorna med 
sittplatser runt om och arbeta med belysningen för att parken ska 
upplevas som en trygg och säker plats att visats på.

Ambitionen är att basketplanerna ska vara klara till sommaren 
2022. Belysningen kommer att vara klar till hösten 2022. 

Nu har du som är 16–19 år 
chansen att prova din 
företagsidé i ett program  
för unga entreprenörer.

I ett samarbete med Kävlinge kommun 
erbjuder vi dig som går i nian eller på gym-
nasiet, är 16-19 år och bor i Kävlinge eller 
Lomma kommun möjlighet att ansöka om 
att få driva din företagsidé.

Detta får du som sommarentreprenör:

• Två veckors kick-off med inspiratörer 
som hjälper dig att skapa en bra start-
platta för dig och din verksamhet

• Handledare som följer och stöttar dig 
och dina kompisar på vägen

• Nätverk och mento-
rer som hjälper dig 
att lyckas

• Möjlighet att visa 
din idé på en mässa 
samt påverka och 
delta i Almedalsveckan kring ungt 
entreprenörskap, företagande och 
framtiden

• Försäkring och startbidrag
• Avslutningsaktivitet med utvärdering 

och diplom

Ansök senast 22 maj
Vi behöver din ansökan senast den 22 maj. 
Kick-off-träffarna är obligatoriska och sker 
vid sex olika tillfällen mellan den 17-28 juni 
på plats i Kävlinge. 

Bli din egen chef i sommar – 
ansök till Sommarliv 2022

Programmet genomförs av Kävlinge kom-
mun i samarbete med Lomma kommun, 
Nyföretagarcenter Syd, Region Skåne och 
Sparbanken Skåne.

Informationskväll
Vill du veta mer om programmet är du 
välkommen till en informationskväll den 
17 maj kl. 17.00-19.00 i kommunhuset, 
Kullagatan 2 i Kävlinge. Anmäl dig via: 
naringsliv@kavlinge.se.

Läs mer och ansök på  
kavlinge.se/sommarliv

Fortsatt god ekonomi 

De två senaste åren har Valborgsfirandet 
ställts in på grund av pandemin. 

Nu är Lomma kommuns och Lomma Scoutkårs firande i Lomma 
tillbaka den 30 april. Kl. 20.00 går fackeltåget från Pilängskolan 
med Lomma Scoutkår och Kulturskolans blåsorkester. Sedan 
tänds Valborgselden kl. 20.30 vid Amfiteatern, Strandängarna. 
Vårtal av författaren och Lommabon Eva Wrede står på pro-
grammet. Det blir också musik av Kulturskolans blåsorkester och 
sång av kören Seaside Singers. I Bjärred arrangeras Valborg av 
Bjärreds Scoutkår.

– Vi är otroligt glada att vi kan fira Valborg igen. Det känns extra 
viktigt att välkomna våren tillsammans, både med anledning av 
två missade år på grund av pandemin och med anledning av den 
humanitära krisen i samband med kriget i Ukraina, säger kultur- 
och fritidschef Michael Tsiparis.

Skippa fultvätten 
– skona miljön! 
Nu när våren äntligen är här 
är det många som passar 
på att göra sin bil lite extra 
fin. Vet du om att det sitter 
tungmetaller och andra 
giftiga ämnen på din bil 
som riskerar att hamna ute i 
naturen om du tvättar din bil 
på gatan? 

Att tvätta bilen på en biltvätt istället för på 
gatan är ofta ett bättre alternativ ur mil-
jösynpunkt, då biltvättar har anläggningar 
som renar det smutsiga vattnet. Tänk på 
att alltid använda miljömärkta produkter 
när du tvättar din bil. 

När du tvättar din bil på gatan eller gara-
geinfarten rinner tvättvattnet ut till brunn-
nar som oftast inte är anslutna till något 
reningsverk. Tvättvattnet kan innehålla 
tungmetaller, lösningsmedel, tensider 
med mera som riskerar att hamna i grund-
vatten, åar och hav – föroreningar som är 
skadliga för både miljö och hälsa. 

Tack för att du skippar fultvätten!

Farligt Avfall- 
bilen rullar igen! 
Nu kan Sysav äntligen komma 
och hämta ditt farliga avfall 
igen. 

Efter ett uppehåll på två år, kommer Farligt 
Avfall-bilen till Hamntorget i Lomma den 
26 april, kl. 16.30-17.15 och till återvin-
ningsstationen på Alfredshällsvägen i 
Bjärred, kl. 17.45-18.15. Passa på att lämna 
in ditt farliga avfall då!

Att nattvandra innebär att man 
är med och skapar trygghet. 
Nattvandrare är vuxna som 
finns till hand för ungdomar på 
kvällarna. Nu behöver de bli fler. 

Nattvandrare är frivilliga vuxna som arbetar 
för en ökad trygghet i samhället, både för 
ungdomar och vuxna. Genom att finnas där 
för ungdomarna på kvällarna vill man före-
bygga och minska risken för våld, skade-
görelse, alkohol- och narkotikaanvändning. 

Behovet av vuxna ute på olika tider är 
stort och förutom nattvandrare finns även 
kommunens fältgrupp, trygghetsvärdar och 
polis ute på kvällarna. 
 
Nattvandrarna är helt ideella och fristående 
från myndigheter, men de som vandrar har 
en nära kontakt med både trygghetsvärdar, 
fältgrupp och polis. I Lomma kommun finns 
det två grupper med Nattvandring, en i 
Lomma och en i Bjärred. 
 
– Som nattvandrare kan det vara lättare att 
skapa positiva relationer med ungdomar 
eftersom vi varken är poliser, vakter eller 
sociala myndigheter, utan vanliga vuxna 
som bryr sig och finns till hands, säger Sofie 
Nilsson, kontaktperson för Bjärredsgruppen.  

När man engagerar sig i Nattvandrarna 
innebär det att man vandrar 1-2 tillfällen/
säsong. 
 
– Nattvandring i Bjärred börjar traditions-
enligt med den första nattvandringen på 
Valborg. Efter det så är nästa vandring 
på skolavslutningen den 16 juni. Under 
sommaren försöker vi vandra varje helg, 
berättar Sofie Nilsson, Camilla Lidman och 
Fredrik Malm i styrelsen. 

Fler deltagare behövs
I Lommagruppen finns det ett stort behov 
av nya deltagare, annars är risken att grup-
pen kommer att läggas ner. 
 
– Om vi inte får ihop tillräckligt med folk 
kommer vi inte att kunna hålla liv i natt-
vandringen denna säsong, säger Rebecka 
Jergmo, som drivit nattvandringen i Lomma 
under åtta år och nu efterlyser fler delta-
gare.

Vad är nattvandring.nu
Stiftelsen nattvandring.nu är en rikstäckande  
politiskt och religiöst obunden verksamhet. 

De arbetar för ett ökat vuxenengagemang 
för barn och ungdomar, samt för att stödja, 
främja och utveckla nattvandringen i hela 
landet samt i nordisk samverkan.

För att nattvandra måste du vara 25 år och 
äldre. Som nattvandrare förbinder man sig 
att vara en vuxen förebild, att vara lyhörd 
i kontakten med ungdomarna och att vara 
ett medmänskligt stöd för ungdomarna.

Läs mer på nattvandring.nu 

Nu kan vi fira Valborg igen! Ny basketplan i vår

Trygghetsvärdar och tryggare plats

Kriget i Ukraina

Årsredovisningen för kommunens 
verksamhet 2021 är klar.

2021 var ett mycket bra resultat för Lomma kommun. 
Resultat är på knappt 66 miljoner kronor, att jämföra med 
budgeterade 34 miljoner kronor. Det innebär att det blev 
en positiv avvikelse på cirka 32 miljoner.

Det finns flera anledningar till det positiva resultatet: ökade 
skatteintäkter, börsen har gått upp och därmed värdet på 
pensionsmedlen, sålda bostadsrätter samt inlöst pensions-
skuld. Årsredovisningen behandlas i kommunfullmäktige 
på nästa sammanträde. Redan nu kan du ta del av den på 
lomma.se/ekonomi. 

Här har vi samlat det viktigaste ur årsredovisningen på 
en egen sida. Där kan du bland annat läsa en krönika av 
kommunstyrelsens ordförande Robert Wenglén och en 
sammanfattning av 2021 för områdena välfärd, utbildning, 
infrastruktur, trygghet och uppleva och göra.

Nu kan du läsa och även kommentera inlägg 
direkt från kommunstyrelsens ordförande 
Robert Wenglén och oppositionsrådet Per 
Bengtsson på lomma.se. 
Här skriver de själva om aktuella planer och visioner för kom-
munens verksamheter, utifrån sina roller i kommunen. 

Läs inläggen på lomma.se/kso och lomma.se/oppositionsrad

Kommunstyrelsens ord- 
förande och oppositions- 
rådet har ordet!

Behöver du komma i kontakt med trygg-
hetsvärdarna, ring då 0733-41 10 18 för 
södra kommunen och 0733-41 10 17 för  
de norra delarna. 

Under fredagar och lördagar, kl. 18.00-
00.00, finns även kommunens fältgrupp 
tillgänglig, för att erbjuda ungdomar möjlig-
het till dialog och hjälp. Du når dem på 
följande telefonnummer: Lomma: 0733-41 
12 41, Bjärred 0733-41 10 00.

Tryggare plats
Du vet väl att du kan rapportera in otrygga 
platser på lomma.se/tryggareplats? 

Här kan du som kommuninvånare rappor-
tera platser som upplevs som otrygga av 
olika anledningar. Genom att markera en 
plats på kartan och fylla i ett formulär om 
varför platsen upplevs som otrygg, skapas 
en bättre överblick över vilka områden som 
behöver förbättras.

Kontakta Nattvandrarna via Facebook 
eller e-post: ”Nattvandring i Bjärred”, 
e-post: bjarred@nattvandring.nu eller 
”Nattvandring Lomma”.

Vill du vara med och nattvandra? 

Fler kontakter kvällar och helger
Kommunens trygghetsvärdar, bil söder 
0733-41 10 18 , bil norr 0733-41 10 17 
 

Tipsa Polisen via webben eller 114 14. 
Vid akuta ärenden, som pågående brott, 
ring 112. 
 
Fältgruppen: Lomma: 0733-41 12 41,  
Bjärred 0733-41 10 00, fredag och lördag  
kl. 18.00-00.00 (Valborg hela natten) 
 

Sociala jouren Syd hanterar akuta 
sociala problem under veckoslut eller 
helger: 112. 
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