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Vi ses den 26 februari nästa gång.
Aktuell information hittar du 

alltid på lomma.se

Digital föreläsning  
17 februari

 lomma.se/
 lomma.se/långabryggan

långabryggan

Byggstart för landmärke i Bjärred

lägenheter. Alla lägenheter kommer att ha 
två rum och kök, vara mellan 55 och 60 
kvadratmeter stora och ha egen ingång och 
uteplats. Utöver lägenheterna bygger vi 
även ett gemensamt sällskapsrum och tera-
pirum för boende samt personalutrymme. 
Boendet kommer att vara bemannat med 
personal dygnet runt. 

Jobba som  
valförättare hos oss:
lomma.jobbaival.se

Med preliminär start 
i mars 2022 påbörjas 
totalrenoveringen av den 
nerlagda förskolan Bildrike.

Här ska vi anpassa byggnaden till en ny 
LSS-verksamhet och bygga en gruppbo-
stad med sex lägenheter, en personaldel 
och gemensamhetsutrymme. Till följd av 
att barnunderlaget var för litet stängde 
Bildrike förskola ner sommaren 2021. En 
förstudie visade att fastigheten istället 
kunde vara aktuell att verksamhetsanpassa 
till en gruppbostad för att möta de ökade 
behoven.

Vi bygger om Bildrike till lägenheter 
Byggnadens yttre form kommer att bevaras 
som den är idag, med undantag för att vissa 
fönster och dörrar kommer att tillkomma 
eller ändra placering. Det mesta av arbetet 
kommer att ske invändigt när vi bygger 
om lokalerna till en gruppbostad med sex 

Byggstart för den nya 
Långa bryggan närmar sig. 
Byggbodarna är etablerade 
och byggstaketen i vändzonen 
nere vid stranden på Parkallén 
uppsatta.

Med anledning av etablering i vändzonen 
kommer parkeringsplatsen för rörelsehind-
rade som finns där att stängas av och vara 

Den 17 februari kl. 17.30-18.30 bjuder avdelningen för 
funktionsstöd in till en digital föreläsning med Jessica 
Arvidsson som berättar om sin forskning kring arbete och 
sysselsättning bland unga som har gått i gymnasiesärskolan. 
I föreläsningen presenteras unika resultat från en nationell 
registerstudie om 12 269 före detta elevers tillvaro efter 
gymnasiesärskolan.

Jessica Arvidsson är filosofie doktor och arbetar som ut-
vecklingsledare i Båstads kommun. Föreläsningen är öppen 
och kostnadsfri och riktar sig till dig som är intresserad av 
samhällsfrågor och funktionsperspektiv. 

Anmäl ditt deltagande till filippa.swanstein@lomma.se  
för att få en digital länk. 

avstängd under hela byggtiden. Inom kort 
kommer plats för parkering för rörelsehind-
rade att upprättas på den stora parkeringen 
vid Bjärreds Saltsjöbad.

Framöver kommer även delar av parkering-
en vid Bjärreds Saltsjöbad att användas för 
upplag av material, vilket medför att antalet 
p-platser begränsas. Under tiden det finns 
begränsat antal parkeringsplatser vid Bjär-
reds Saltsjöbad hänvisar vi till parkeringen 
längs Carl Olssons väg och Talltitevägen. 

Byggfakta
Den nya bryggan ska byggas strax söder 
om den nuvarande bryggan från 1991, med 
en kostruktion som på bästa sätt kan möta 
framtida klimatförändringar och vatten-
nivåhöjningar med en beräknad livslängd 
på 30 år.

För att öka tillgängligheten för besökare 
ska bryggdäcket breddas i förhållande till 
tidigare konstruktion samt öppnas upp i en 
plattform halvvägs ut på bryggan som ger 

Entré till nya Långa Bryggan i Bjärred.
 Illustration: Structor Bro och Anläggning Malmö AB

möjlighet till förvaring och sittplatser.  
Bryggan får också en större entré med 
trädäck och bänkar. Den nya bryggans 
placering bredvid den befintliga bryggan 
möjliggör fortsatt tillgänglighet till kallbad-
hus och restaurang under byggtiden, med 
reservation för kortare avstängningar och 
något begränsad  tillgänglighet på bryggan.

Byggstart sker i månadsskiftet januari/
februari och beräknas pågå fram till våren 
2023.

Läs mer om projektet på lomma.se/långabryggan

I samband med den invändiga byggnatio-
nen gestaltar vi även om utemiljön så att 
den anpassas till vuxna med promenad-
stråk, med fokus på växtlighet samt med en 
gemensam uteplats. De gungor och lekställ-
ningar som idag finns på gården kommer 
att nyttjas på andra förskolor i kommunen.

Ni har väl inte missat  
Lilla Butiken på 
Havsblick, Vintage & 
Kuriosa som öppnade i 
december?

Den butik som drivits i Trivselhusets 
tidigare lokaler flyttade i december 
till blomsterträdgården på Havsblick 
i Lomma.
– Vårt mål är att verksamheten ska 
bli en mötesplats för alla, berättar 
Ulrika Hjelm Clausen, enhetschef. 
Alla är hjärtligt välkomna att besöka 
butiken, kom bara ihåg att hålla 
avstånd och använda handsprit!

Sommarvikarier sökes!

Här bygger vi gruppbostad med sex lägenheter

”Vad tycker du som äldre 
om äldreomsorgen?” 

Socialstyrelsen skickade i januari ut under- 
sökningen ”Vad tycker de äldre om äldre-
omsorgen? till personer som är 65 år eller 
äldre och som är beviljade äldreomsorg, 
genom hemtjänst eller särskilt boende.

Vi hoppas att du som fått enkäten, tar tillfället i akt att svara! 
Din åsikt är viktig för oss och vi vill veta både vad du är nöjd 
med och vad du inte är nöjd med. Genom dina svar kan vi 
förbättra hjälpen till dig.  Du kan svara på enkäten antingen 
via post (OBS – skicka in alla sidor) eller via internet. Ta gärna 
hjälp av en närstående eller god man om du behöver.  Tack 
för att du deltar!

Resultatet presenteras i juni på socialstyrelsen.se  
och även lomma.se.

Smittspridningen av covid-19 
är hög i samhället just nu. 
Detta påverkar även Lomma 
kommuns verksamheter.

Sjukfrånvaron bland medarbetare är 
hög och vi ber om förståelse för att viss 
service och hantering av ärenden kan ta 
lite längre tid just nu. 

Vi gör vårt bästa utifrån rådande för-
utsättningar och ber om förståelse och 
tålamod. 

Med reservation för ändringar
Pandemin påverkar även det utbud som 
finns inom evenemang och aktiviteter. 
Planerade aktiviteter kan behöva ställas 
in eller skjutas fram med kort varsel.

Vårens  
Krokodilkonserter
Krokodilkonserter är en serie musikpro-
gram för barn som produceras av Musik 
i Syd och arrangeras av Lomma Folkets-
husförening i samarbete med Kultur och 
Fritid i Lomma kommun. 

Om pandemin tillåter är musikföreställ-
ningen ”Flax” för åldern 1-3 år först ut 
på Folkets hus i Lomma den 13 februari. 
Sedan fortsätter våren med ”Pamoja och 
den magiska trumman” (6-10 år) i Hörsa-
len i Bjärred den 19 mars, ”Historien om 
en sång” (5-9 år) i Folkets hus i Lomma 
den 24 april och ”Jazza med Mimmi” (1-5 
år) i Hörsalen i Bjärred den 7 maj.

Familjekonserterna genomförs av 
Lomma Folketshusförening som följer 
Folkhälsomyndighetens rekommenda-
tioner.

Författarbesök
Måndagen den 14 februari kommer för-
fattaren och journalisten Kalle Kniivilä till 
Bjärred för att prata om ”Putin, Navalnyj 
och dagens Ryssland”.

Kalle Kniivilä har skrivit flera böcker i äm-
net – om Sovjet, Putin och rysk politik. 
Hans senaste bok handlar om Navalnyj-
affären och varför Putin uppfattar denne 
som ett sådant hot.

Evenemanget är på Stationen 2.0 intill 
biblioteket kl. 19-20 och genomförs 
med begränsat publikantal och luftig 
publikplacering på grund av pandemin. 
Biljetter bokas via biblioteken.

Läs mer om evenemangen på 
lomma.se/evenemang

Lilla butiken på Havsblick har öppet 
måndag-fredag kl. 10-16. Lunchstängt kl. 12-13. 

Följ oss på instagram: lillabutikenpahavsblick

Lilla butiken  
på Havsblick

Den 11 september 2022 är det 
val till riksdag, region- och 
kommunfullmäktige i Sverige. 
Lomma kommun söker 
nu dig som vill jobba som 
röstmottagare. 

På valdagen arbetar du i en grupp om åtta 
röstmottagare i varje vallokal med att ta 
emot röster från medborgare. Kl. 20.00 när 
vallokalen stänger läggs först alla förtids-
röster ner i valurnan, därefter öppnas alla 
valkuvert och valsedlarna räknas. 

Som röstmottagare ska du vara över 18 år, 
noggrann, serviceinriktad och ha en god 
samarbetsförmåga. 

I anslutning till valet behöver alla röstmot-
tagare genomgå en obligatorisk utbildning i 
slutet på sommar 2022. 

Röstmottagare som arbetar under valdagen 
och deltar vid utbildning kommer få ett 
arvode, summan beslutar valnämnden om i 
mars 2022.

Är du intresserad av att delta som röstmot-
tagare fyll i en intresseanmälan via QR 
koden eller länken bredvid!

Vill du medverka 
som röstmottagare 
vid de allmänna 
valen?

Tipsa gärna vänner och bekanta om att an-
mäla sitt intresse att delta som röstmotta-
gare. Anmälan görs via vår rekryteringssida 
som du hittar via länken nedan. Anmälning-
arna tas om hand i tur och ordning. 

Vaccinera dig, håll avstånd,   
var uppmärksam på symtom  

och sprita händerna!

Vill du ha världens viktigaste jobb i sommar?

Just nu letar vi efter sommarvikarier till våra äldreboenden, 
hemtjänsten och LSS-boenden och undersköterskor inom 
rehabilitering, hälsa, vård och omsorg. 

Vi söker dig som vill arbeta hos oss och göra skillnad inom vård 
och omsorg i Lomma kommun. 

Läs mer och anmäl dig via lomma.se/vikarie

Du hittar alla våra lediga jobb på lomma.se/ledigajobb
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