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Dags för den årliga Kulturveckan. Konserter och utställningar, föredrag och 
författarbesök. Varför inte prova på släktforskning eller gammeldans.
Hela programmet hittar du på mittuppslaget!
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På Pilängskolan!
Ungdomar mellan
13 till 20 år visar
vad man skapat
på både scen och
som utställning!
Läs mer på sid 4!
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Intresset för att bo och leva i Lom-
ma är fortsatt stort. Inflyttningen 
fortsätter och den stora gruppen 
nyinflyttade är barnfamiljer. Nu gäl-
lande prognos visar på en ökning 
med 583 barn i åldersgruppen 6-1 
5 år fram till 2021.

För att möta kommande behov av 
både förskoleplatser och utbildnings-
platser inom skolan, har Barn- och 
Utbildningsnämnden pekat på verk-
samhetens behov av förstärkning i 
fyra olika delar i södra kommundelen.
 En del av förslaget består av en 
ny förskola med åtta avdelningar på 
området norr om Lervik i Lomma.
 Robert Wenglén, barn- och utbild-
ningsnämndens ordförande, förkla-
rar tankarna.
– Klart är att kommunen kommer att 
ordna fram platser till alla nya barn. 
För att lösa detta på bästa sätt och 

Stora satsningar på
skola och förskola de närmaste åren

Det råder en hel del osäkerhet om 
hur regeringskrisen och den nya 
alliansbudgeten påverkar kommu-
nernas och landstingens ekonomi, 
konstaterar kommunstyrelsens ord-
förande, Anders Berngarn. Enligt 
Sveriges kommuner och landsting, 
SKL, kommer det att ta tid innan 
bilden klarnar.
 Riksdagens utskott ska nu be-
handla budgeten. Detta kan inne-
bära att förslag på generella och 
riktade statsbidrag kan förändras, 
alltså en oklar bild.
– Vi kan fortfarande slå fast att det 
är attraktivt att bo i Lomma kom-
mun! Marknaden satsar gärna på 
att bygga. Vi räknar med att det 
kommer att färdigställas drygt 500 

Anders Berngarn:

60 miljoner mer till nämnderna!

till den kvalitet som vi önskar, föreslår 
vi en större förskola. Vi räknar med 
att storleken ska ge oss flera olika 
samordningsfördelar och en flexibili-
tet som annars inte hade varit möjlig.
 Den andra delen handlar om en 
utbyggnad av Karstorpskolan Norra, 
med plats för 150 nya elever och lo-
kaler för ämnet idrott och hälsa.
– Genom denna utbyggnad skapas 
tre parallella spår för F-9 på Kars-
torpskolan Norra och Södra tillsam-
mans, säger Robert Wenglén.
Den tredje delen av förslaget handlar 
om en ny skola vid Strandängen med 
200 platser för barn i åldergruppen 
F-3, även här med lokaler för ämnet 
idrott och hälsa. Strandpaviljongens 
förskola planeras under byggtiden 
att flyttas till närliggande plats, för att 
senare avvecklas. 
– Det skulle kännas bra att fortsatt 
kunna utnyttja de fantastiska miljöer-

na nära stranden till skolverksamhet.
 Det fjärde förslaget handlar om 
att skapa plats för nya elever på Fla-
dängskolan.
– Här är planen att eleverna från fjär-
de klass flyttas över till Vinstorpskolan 
som behöver en del renovering och 
uppfräschning för att fungera opti-
malt. Detta arbete måste igång sna-
rast då vi redan nu till hösten behöver 
tillgång till platser på Fladängskolan för 
att ta emot nya elever, säger Robert 
Wenglén, och fortsätter;  
– Genom dessa tillskott av lokaler 
och platser får vi en bra geografisk 
spridning av resurserna i södra kom-
mundelen tillsammans med de redan 
befintliga enheterna.
 Barn- och utbildningsnämndens 
förslag ligger klart. Nu fortsätter den 
politiska processen och förslagen är 
förhoppningsvis klara för beslut i in-
nan sommaren. 

bostäder de närmaste tre åren. 
Investeringsnivån kommer därför 
att vara mycket hög, 453 miljo-
ner under tre år med nya skol- 
och förskolelokaler, ombyggnad 
av Bjärreds centrum, gång- och 
cykelväg till Lund från Bjärred,
erosionsskydd längs vår kust, trafik-
säkerhetsåtgärder och asfaltbelägg-
ningar med mera, berättar Anders 
Berngarn.
– Till detta kommer även inves-
teringar kring Pågatågstrafik på 
Lommabanan. 
– Vi fortsätter att kvalitetssäkra vår 
verksamhet. En del i detta är att 
kompensera nämnderna för de 
ökade kostnader de får genom att 
befolkningen ökar. Vi kompenserar 

också för de löneökningar som finns 
avtalade i de olika verksamheterna.
– Utöver detta satsar vi på extra 
förstärkningar inom skolan/försko-
lan på totalt 6 miljoner men också 
cirka 5 miljoner på asfaltbeläggning 
och naturvårdsinsatser. Totalt ökar 
vi nämndernas budgetar mellan 
20141 och 2015 med 60 miljoner 
kronor, säger Anders Berngarn.
– Det är med stor glädje jag kan 
konstatera att vi kan göra stora 
satsningar och ändå ha en resultat-
nivå på 1 % (11 miljoner kronor). 
Detta är absolut nödvändigt för 
att klara den höga investeringstak-
ten och samtidigt begränsa upp-
låningsbehovet, avslutar Anders 
Berngarn.
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Snart ska det bli mycket lättare för dig som ska passera 
korsningen där Södra Västkustvägen ansluter till Strand-
vägen i Lomma. Om tidplanen inte försenats av till ex-
empel ett rejält snöoväder borde arbetet vara igång när 
Lomma Aktuellt delas ut. 
 I förra veckan gjordes en större avstängning och om-
ledning av trafiken som du kan se på kartan här intill. 
 Trafikavstängningen görs för att få en bättre och säkra-
re arbetsmiljö på platsen. Cirkulationsplatsen anläggs för 
att klara ökade trafikflöden i samband med utbyggnaden 
av Lomma Hamn och kommer få en utsmyckning i form 
av två 6 och 8 meter höga metallsegel i orange färg, vilka 
kommer att belysas.

Lördagen den 28 mars kl. 20.30-
21.30 är det dags för den årliga och 
världsomspännande Earth Hour.

Lomma kommun är med och kom-
mer att släcka ner en del gatubelys-
ning i Lomma och Bjärred. Jämfört 
med tidigare år kommer fler lampor 
att släckas, cirka varannan eller var 
tredje lampa, men inte fler än man 
fortfarande bibehåller tryggheten 
och säkerheten för personer som är 
ute och rör sig.
 Lomma bidrar även genom att 
släcka ner allt som inte är nödvändigt 
av verksamhets- eller säkerhetsskäl.  
 Detta gäller alltså även elektrisk 
utrustning som står i stand by-läge.
 I år är det det nionde året som 
ljuset släcks under denna klimatma-
nifestation. Miljontals privatpersoner 
och många kommuner, företag och 
organisationer stöttar initiativet.

Förra året deltog Lomma kommun 
i den medborgarundersökning som 
Statistiska Centralbyrån gör varje 
år.  För att kunna erbjuda en så bra 
kommun som möjligt är det själv-
klart viktigt att veta vad medbor-
garna tycker.

Undersökningen gjordes under hös-
ten med ett urval på 1 200 personer 
i åldrarna 18-84 år. Närmare 60 pro-
cent svarade på undersökningen.   
 Resultatet överfördes sedan till 
ett betygsindex där mindre än 40 
klassas som ”inte godkänt”. Gränsen 
för ”nöjd” går vid 55 och 75 eller hö-
gre tolkas som ”mycket nöjd”.

En plats att bo och leva på
I denna kategori fick Lomma kommun 
betygsindex 77. Genomsnittet för samt-
liga 129 kommuner som var med i un-
dersökningen våren eller hösten 2014 
blev betygsindex 61.
 Ur undersökningen kan man också 
utläsa att det finns två områden med 

Lomma kommun
uppmärksammar
Earth Hour

Om tre månader är den klar!

möjligheten till förbättringar och det är 
inom sektorerna fritid och bostäder.

Om Lomma kommuns verksamhet
Det sammanfattande betygsindexet för 
hur medborgarna bedömer de kom-
munala verksamheterna blev 66. Ge-
nomsnittet var 55.  
 För vår del finns det möjlighet till 
förbättringar inom miljöarbete, gator 
och vägar samt renhållning och sop-
hämtning och äldrevården.

Om inflytandet i Lomma kommun
Möjligheterna till inflytande på kom-
munens verksamheter och beslut 
gav betygsindex 55. Genomsnittet 
för de kommer som deltog blev 41.
 För Lomma kommun är det främst 
en förbättring av betygsindexet för 
faktorerna påverkan och förtroende 
som kan höja helhetsbetyget.

Högt betyg i SCB-undersökning

Hela undersökningen finns på 
lomma.se

under rubriken Kommun och politik 
i huvudmenyn. Klicka sedan vidare till 

Kvalitetsarbete.



4

Då avtalet med Förenade Care för 
drift av hemtjänst och särskilt boen-
de löper ut 29 februari 2016, arbetar 
socialförvaltning och socialnämnd just 
nu med en ny upphandling av verk-
samheten.
 Enligt planen kommer ny entre-
prenör/nya entreprenörer att utses 
av socialnämnden i augusti 2015 och 
tillträda den 1 mars 2016.

Linje 136 från Bjärred har fått tre nya 
avgångar på morgonen som gör att 
du enkelt kan åka till Delfinen, Em-
dalavägen och Mobilvägen i norra 
Lund.

Avgångstider:
Bjärred–Lund mån–fre:
Bjärred centrum 05.20 06.20 08.20
Delfinen 05.38 06.38 08.38
Emdalavägen 05.44 06.44 08.44
Mobilvägen 05.48 06.48 08.48

Avgångstider:
Lund–Bjärred mån–fre:
Mobilvägen 16.15 17.15
Emdalavägen 16.19 17.19
Delfinen 16.25 17.25
Bjärred centrum 16.43 17.43

De senaste årens satsning på som-
marvärdar och den speciella bro-
schyren ”Äta-Sova-Göra” med eve-
nemangstips, sevärdheter och tips 
på vad man kan göra i kommunen, 
fortsätter även sommaren 2015, 
berättar Lomma kommuns närings-
livsutvecklare, Kristina Johansson.
– Hela konceptet har blivit mycket 
uppskattat av besökande, kommunin-
vånare och näringsliv.
 De företag som tidigare varit med 
kommer att få en inbjudan. Har du 
däremot en ny verksamhet eller inte 
varit med tidigare, är du välkommen 
att själv höra av dig.
– Det finns en del verksamheter 
som enbart är igång över sommaren.
Enklast gör man det med ett e-post 
till kristina.johansson@lomma.se
 Äta-Sova-Göra-broschyren trycks 
i 10.000 exemplar. Den delas ut av 
kommunens sommarvärdar, kom-
mer att finnas på biblioteken, i bu-
tiker, på caféer och restauranger, 
men även på flera kommuners tu-
ristbyråer, som i Malmö, Lund, Käv-
linge, Burlöv, Simrishamn och Båstad.

Möt våra lärare och prova på aktivi-
teter inför ansökan till höstterminen.
Söndag den 15 mars
kl. 11.00-13.00 Pilängskolan, Lomma 
kl. 15.00-17.00 Bjärehovskolan, Bjärred
Kulturskolan erbjuder barn och ung-
domar undervisning i musik, dans, 
teater och konst.

Välkommen!

Anmäl dig till 
UKM-festivalen!

Barnens Bästa är Lomma kommuns 
plattform för ett välfungerande sam-
arbete mellan förskola, skola, fritid 
och socialförvaltning.
 En del av detta är att ge kunskap 
om när man bör anmäla sin oro för 
ett barn till socialtjänsten.
 En ”orosmapp” med information 
gick ut till alla arbetslag/avdelningar i 
förskola, skola och fritids innan jul.  
 Under våren planeras en liknan-
de mapp till alla föreningar som har 
barn- och ungdomsverksamhet.

Privatpersoner eller organisationer 
har möjlighet att ansöka om flagga 
som delas ut i samband med Natio-
naldagsfirandet den 6 juni.
Ansökningsblankett finns på:
www.lomma.se och skickas till
Lomma kommun, kultursamordnare 
Annica Widmark, 234 81 Lomma
eller via e-post:
annica.widmark@lomma.se
senast den 7 april 2015.

noterat

Ny upphandling av 
vård och omsorg

Barnens Bästa - 
ett stöd vid oro!

Nu är det dags att 
ansöka om flagga

Sommarbroschyr
även i år!

Direktbussen
till Lund nu
med fler avgångar

Öppet hus på
Kulturskolan

Ung Kultur Möts är en festival där 
unga mellan 13 och 20 år kan visa 
upp sina olika uttryck på scen och i 
utställningsform.
 Det betyder att man kan delta 
med nästan vad som helst: teater, 
musik, poesi, film, ståupp, dans, må-
leri, skulptur, design, individuellt eller 
i grupp. Årets UKM-festival hålls på 
Pilängsskolan lördag den 11 april.
Anmäl dig senast 31/3, www.ukm.se
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Fem gånger har planerna för en 
förändring av Bjärred och Borgeby 
presenterats och diskuterats på 
välbesökta möten för allmänheten. 

Mellan mötena har planerna föränd-
rats efter både allmänhetens men 
också de officiella remissinstansernas 
synpunkter. Intresset och engage-
manget har varit enormt stort under 
hela processen, konstaterar Lomma 
kommuns planeringschef, Anders 
Nyquist. Senaste mötet för allmän-
heten lockade över 200 personer.
 
Spännande förändringar
Ett nytt planförslag finns nu framme 
och Anders Nyquist berättar om 
några av de viktigaste förändringarna.
– Ett förslag är att det byggs några 
lägre flerfamiljshus vid norra infarten 
till Bjärred. Länsstyrelsen har i sitt 
remissyttrande krävt en genomgång 

Arbetet fortsätter med utveckling 
av Bjärred och Borgeby

av hela kommundelen för att se om 
och var det finns möjligheter till för-
tätning för att slippa ny bebyggelse 
på åkermark. En studie har gjorts. 
Några ytor har identifierats som 
kanske inte används som de var 
tänkt, berättar Anders Nyquist och 
fortsätter ;
– Borta är planerna på att bygga 
vid Bjärreds Saltsjöbad. Här kom-
mer istället att bli ett naturreservat. 
En annan idé som lyfts bort är att 
bygga ett resecentrum vid cirkula-
tionsplatsen vid infarten till Bjärred. 
Även i fortsättningen planerar vi för 
att bussarna ska ha sin huvudhåll-
plats i Bjärreds centrum. Husen invid 
centrum har också fått en maxhöjd 
på fyra våningar. I och med att fritids-
verksamheten på Stationen flyttas till 
Bjärehovskolan, finns i förslaget nu 
planer på att göra om Stationen till 
restaurang och hotell med en even-

tuell mindre tillbyggnad. Kanske ett 
vandrarhem i några sovvagnar som 
kan parkeras på det gamla spår-
området utanför stationen. I planen 
finns även förslaget att skapa en min-
dre restaurang nere vid sundet invid 
BOJKs lokaler.

Projektgrupp fördjupar
En projektgrupp har tillsatts av kom-
munstyrelsen, som fram till 2018, 
ska titta närmare på hur Bjärreds 
centrum, Stationen och strandområ-
det i Öresundsvägens förlängning på 
bästa sätt kan utvecklas.

Den 28 februari går tiden ut för 
att lämna ytterligare synpunkter 
på den fördjupade översiktspla-
nen för Bjärred och Borgeby.
Materialet finns på biblioteken 
och på lomma.se
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Utställningstiden för planen har 
nu gått ut. De synpunkter som 
kommit in kan komma att påverka 
utformningen på olika sätt. Enligt 
tidplanen ska förslaget läggas för 
kommunfullmäktige innan som-
maren.

Ett steg längre – Lomma stationsområde
Trafikverket har genomfört en 
bullerutredning som visar på var 
det kan finnas problem i området 
och vilka åtgärder man är beredd 
att göra. Ett av de första tecknen 
på förnyelsen är nedsänkningen 
av Vinstorpsvägen som ska dras 

under järnvägen. Passerar planen 
den politiska processen utan pro-
blem räknar man med att det ar-
betet påbörjas i början av 2016.
 Den planskilda korsningen ska 
i så fall vara klar ungefär vid års-
skiftet 2017-2018. 

Rapporten görs av organisatio-
nen SKL, Sveriges Kommuner och 
Landsting, och baserar sig på fakta 
från en stor mängd undersökningar. 
Denna gång deltog 220 kommuner. 

Fem olika huvudområden har un-
dersökts; kommunens tillgänglighet, 
trygghetsaspekter i kommunen, din 
delaktighet och kommunens infor-
mation, kommunens effektivitet samt 
din kommun som samhällsutveckla-
re. Totalt innehåller undersökningen 
ett 40-tal delfrågor.

Tillgänglighet och trygghet
I rapporten framkom det att Lomma 
kommuns servicenivå är hög. När-
mare 80 % av de som tar kontakt 
med kommunen via telefon får ett 
direkt svar på en enkel fråga i jäm-
förelse med genomsnittet i landet 
som ligger på knappt 50 %. Andelen 

Lomma klarar sig bra i ny kvalitetsmätning
som uppfattar att de får ett gott be-
mötande är 94 %. Andra områden 
som undersökts är huvudbibliotekets, 
simhallens och återvinningsstationens 
öppettider. Här håller Lomma kom-
mun samma servicenivå som landets 
”medelkommun”.
 På frågan hur trygga Lommas 
kommuninvånare känner sig fick 
kommunen ett index på 72 jämfört 
med rikssnittet på 61.
 Av elever i årskurs 6 når 99 av 100 
Skolverkets fastställda krav på de na-
tionella proven och andelen behöriga 
elever till gymnasiet är 95,4 %
 
Stort samhällsengagemang
Det finns ett stort samhällsengage-
mang i Lomma kommun med lan-
dets högsta valdeltagande på 92,0 %,
tio procent högre än rikssnittet. 
Kommuninvånarna känner också att 
det finns bra möjligheter att påverka 

kommunen. På frågan; ”Hur väl upp-
lever medborgarna att de har insyn 
och inflytande över kommunens 
verksamhet?” är Höganäs och Trosa 
kommun bäst i landet med Lomma 
på en tredje plats.
 När det gäller hemtjänsten visar 
undersökningen att det finns för-
bättringsmöjligheter. Andel brukare 
som är ganska/mycket nöjda med 
sin hemtjänst är 85 % i Lomma kom-
mun. Rikssnittet ligger på 91%.
 Företagsamheten är stor i vår 
kommun. Här startas 8,4 nya företag 
per 1000 invånare. Rikssnittet är 4,9.
 Sammantaget kan man konstatera 
att kommuninvånarna anser att Lom-
ma kommun är en bra plats att bo i.  
Vi delar första platsen med Danderyd 
med ett index på 77. Medelvärdet för 
landet hamnade på 60.
Hela undersökningen kan man läsa 
på SKLs hemsida: skl.se

Den 2 juli 2014 ändrades en del pa-
ragrafer i den lag som reglerar vårt 
byggande, den så kallade plan- och 
bygglagen, PBL. Ett av syftena med 
ändringen är att stimulera till ökat 
byggande och minska Sveriges un-
derskott på bostäder. 

Ändringarna innebär bland annat 
betydligt ökade möjligheter för bygg-
åtgärder på en- och tvåbostadshus 
UTAN bygglov. Vi kallar det ”atte-
fallsåtgärder” efter dåvarande bo-
stadsministern Stefan Attefall.
 Det finns emellertid en rad förbe-
håll och restriktioner kring dessa åt-

Det finns restriktioner även för ”attefalls-byggen”
gärder som kanske inte är så välkända, 
berättar kommunens stadsarkitekt 
Hans Boman på bygglovskontoret.
– I de flesta fall måste man till exem-
pel gör en anmälan till bygglovskon-
toret, och för att få sätta igång med 
åtgärderna måste man i samtliga 
fall invänta ett startbesked. Man får 
gärna intrycket att det bara är att 
bygga.
En annan väsentlig sak är att enligt 
lagen får dessa bygglovsbefriade 
åtgärder inte utföras på byggnader 
eller inom bebyggelseområden som 
utpekats som särskilt värdefulla ur 
kulturhistorisk synpunkt. Lomma 

kommun antog 2005 ett kulturmil-
jö-program som redovisar en rad 
sådana områden och byggnader 
som lagen syftar på.
– Vi på Bygglovskontoret råder där-
för alla som funderar på ”attefallsåt-
gärder” att titta närmare på vad som 
skrivs i Lomma kommuns kulturmil-
jöprogram innan ni går vidare med 
era planer. Programmet finns på 
kommunens hemsida, lomma.se. Du 
som är osäker får även gärna kontak-
ta oss, till exempel genom ett besök 
under vårt ”Öppet Hus” på tisdagar 
mellan klockan 16.00 och 18.00, av-
slutar Hans Boman.
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Sedan starten av 2015 samarbetar 
Lomma, Burlöv, Kävlinge och Staf-
fanstorp om överförmyndarverk-
samheten i de fyra kommunerna. 
Varje kommun kommer även fram-
över att ha en överförmyndare el-
ler en överförmyndarnämnd, som 
är politiskt tillsatta funktioner.
Det som är nytt är att en gemen-
samma organisation för att handlägga 
överförmyndarärenden har skapats.
 Gemensamt har de fyra kommu-
nerna samlat fem handläggare som 

Ökad tillgänglighet i överförmyndarfrågor
nu finns placerade i Lomma kom-
munhus.  
 Syftet med samarbetet är att 
minska sårbarheten men också att 
säkerställa en hög kompetensnivå 
och rättssäkerhet. Dessutom kom-
mer det bli lättare för enskilda att nå 
en handläggare.

Vad gör en överförmyndare?
Överförmyndarens huvudsakliga upp-
gift är att se till att förmyndare för 
barn under 18 år och gode män eller 

Överförmyndarens handläggare kan 
man nå via telefon 040 641 10 00 
eller via e-post
overformyndaren@lomma.se

Dags att välja utförare av sotning och brandskyddskontroll!
Lomma och Staffanstorps kommu-
ner har upphandlat tre sotningsfö-
retag som för kommunens räkning 
kommer att erbjuda invånarna sot-
ning och/eller brandskyddskontroll. 
Vid sotning tas brandfarliga belägg-
ningar bort för att minska risken för 
brand, vilket i sin tur innebär att sot-
ning är en viktig del i att förebygga 
bränder i bostäder. En stor del av alla 
bränder är relaterade till eldstäder 
och skorstenar.
 Vid brandskyddskontroll är syftet 
att upptäcka fel och brister på anlägg-

förvaltare sköter sina uppdrag i enlig-
het med föräldrabalkens regler.
 Bland annat granskar överförmyn-
daren den ekonomiska redovisning 
som gode män och förvaltare är 
skyldiga att lämna.

Läs mer under
www.lomma.se/overformyndaren

ningen för att undvika skador till följd 
av en brand. Den enskilda anläggning-
ens funktion och egenskaper prövas 
och kontrolleras så att de överens-
stämmer med de krav som gällde när 
anläggningen togs i bruk.

Så går det till:
Det är upp till var och en att välja ett 
av tre företag man vill ska utföra sot-
ning  och/eller  brandskyddskontroll.
Du kan antingen välja sotare digitalt 
via e-tjänst på: www.lomma.se eller 
skriftligen via svarstalongen i den fol-

der som snart kommer i din brevlåda.
Du kan välja mellan följande företag:
• Säker Bostad i Skåne AB,
• Skorstensfejarmästarna Syd AB,
• Skorstensfejarmästare Lundquist AB,
Om du inte gör något val kommer 
du automatisk att bli placerad hos det 
företag som fick mest poäng i upp-
handlingen, vilket är Säker Bostad i 
Skåne AB.

Håll koll i brevlådan efter foldern
”Dags att välja utförare av sotning 

och brandskyddskontroll!”
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Vi lever i ett modernt och säkert 
land med alla möjliga bekvämlighe-
ter som underlättar vår vardag. Men 
ett modernt samhälle är också ett 
sårbart samhälle. Hur länge skulle du 
och din familj klara er i ett krisläge?

Vår sårbarhet märkte vi väl lite till 
mans under de vinterstormar som 
drog förbi för några månader sedan. 
Även om dessa naturfenomen ställer 
till mycket oreda i vår vardag, så skulle 
det kunna vara mycket värre.
 Har du någonsin funderat över hur 
lång tid du och din familj kan klara er 
utan vatten eller ström, utan värme 
och om maten skulle ta slut och det 
är omöjligt att ta sig till butiken?
– Ta en stund och tänk efter före, sä-
ger Lomma kommuns säkerhetschef 
Anders Åkesson. Med någorlunda 
enkla medel kan du vara ganska väl 
förberedd inför oväntade händelser.
 På www.dinsakerhet.se, en hemsida 
från Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap, finns många enkla tips 
på hur du kan förbereda så att du och 
din familj kan klara er lite bättre.

Föräldrar:
Brukar dina 
barn LAN:a?
I spelvärlden talar man om LAN.
Men vet du som förälder och vuxen 
vad ett LAN är?
Lördagen den 14 mars är det Öppet 
hus på Centralen i Lomma för alla 
som vill komma och kolla och ställa 
frågor om hur ett LAN fungerar. 
Tiden är mellan 16.00 och 19.00.
Det kommer att visas film från bland 
annat Dreamhack, som ungdomarna 
besökt. Två datorer är uppbyggda för 
att visa hur spel på LAN kan se ut.

Vill du LAN:a?
Under kvällen ordnas minst två tur-
neringar för ungdomar som går på 
högstadiet och bor i Lomma kommun. 
Max 32 deltagare. Insläpp kl 18.00!

Lomma på TV!
Om du undrat vem som filmat i 
Lomma kommun under de senaste 
veckorna kan vi berätta att det är TV-
serien Bron.
 Inspelningarna startade i februari 
och pågår till den 13 mars då Präst-
bergavägen i Lomma kommer att 
vara helt avstängd.
 Den nya säsongen kommer att 
sändas i SVT under hösten 2015.

Lomma näst bäst av
131 undersökta kommuner!
Hur lång tid tar det innan nå-
gon svarar när du ringer Lomma 
kommun på 040-641 10 00? Hur 
blir du bemött och får du en bra 
service?

Under de senaste tre åren har 
Lomma kommun låtit undersök-
nings- och rådgivningsföretaget Pro-
fitel göra en servicemätning för 
att ta reda på vilken service kom-
munen ger på telefon och genom 
e-postkontakter. 

 Under de drygt fyra undersök-
ningsveckorna ringdes 108 tele-
fonsamtal och skickades 54 e-brev 
till kommunen. Detta utan att nå-
gon på förhand visste när frågorna 
skulle ställas och om vad.
 Frågorna berörde nio olika för-
valtningsområden; bygg, förskola, 
grundskola, individ & familjeom-
sorg, miljö & hälsa, äldreomsorg, 
handikappomsorg, kultur & fritid 
och gator & vägar. 
 För telefonsamtalen mättes bl. a.

tillgänglighet, bemötande och svars-
tid till huvudnumret.
 För e-brev undersöktes bland 
annat svarstiden från det att ett e-
brev skickats, svarskvalitén och om 
de berörda fick svar på sin fråga. 
 På nästan samtliga mätparame-
trar har Lomma kommun förbätt-
rat sig från förgående år. Helhets-
intrycket av alla samtalsparametrar 
gjorde att Lomma kommun ham-
nade på en andra plats av de 131 
kommuner som medverkade.

Klarar du dig själv i tre dygn?
Familjens
Krislåda
Här några tips på vad
som kan vara bra att ha 
hemma i ett krisläge
Vatten och mat
• Vattendunkar
• Mat som klarar
 rumstemperatur
• Campingkök med bränsle
• Utomhus kan du
 använda en grill
Värme och ljus
• Alternativ värmekälla,
 (om möjligt)
• Ficklampa med extra batterier
• Stearinljus, värmeljus
 och tändstickor
• Varma kläder och filtar
Information
• Radio med batteri
• Telefonlista på papper
 med viktiga nummer
Övrigt
• Husapotek med det
 viktigaste för dig
• Hygienartiklar
• Kontanter

www.dinsakerhet.se

Fotnot: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap menar att alla ska vara så pass förbe-
redda att vi klarar tre dygn, utan stöd från myndigheter i händelse av en kris. Vi förväntas ha 
förnödenheter tillika förmåga att ordna värme och hämta in information.
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Är du mellan 16 och 20 år?
Går inte på gymnasiet
eller slutat gymnasiet
UTAN examensbevis? 

Välkommen till Aktivitetshuset!
Här kan vi tillsammans ta fram planer för hur du ska kunna gå vidare.

Vi ger dig hjälp att finna din väg in i utbildning, praktik eller arbete. 
Tillsammans hittar vi individuella lösningar för just dig,

allt utifrån dina önskningar och behov och i ett tempo som passar dig.
Vi på Aktivitetshuset har tystnadsplikt.  

Jag heter Anna Junehag
och arbetar på Aktivitetshuset.
Kontakta mig gärna.
anna.junehag@lomma.se
telefon 0733-41 12 13

Just nu håller de båda kommunala förvaltningarna, 
tekniska och miljö- och bygg, på att väva samma 
sina verksamheter till en ny förvaltning som till-
sammans med planeringsavdelningen bildat den 
nya samhällsbyggnadsförvaltningen.

Planeringsavdelningen som tidigare arbetat under 
kommunledningskontoret och som sköter fysisk pla-
nering, översiktsplaner, detaljplaner, miljöstrategiska 
frågor med mera, ingår nu också i den nya förvalt-
ningen.
 Tekniska förvaltningen ansvarar för byggprojekt 
och infrastruktur, medan miljö och bygg ansvarar 
för myndighetskontroll, ser till så att lagar och reg-
ler följs, och är också den förvaltning som hanterar 
bygglov. Detta betyder att projektledare på tekniska 
redan sedan tidigare har ett nära samarbete med 
bygg- och miljöhandläggare.
 Kommundirektör Jan Sohlmér berättar :
– Samarbetet innebär ett tidigt informationsutbyte 
och kunskapsöverföring, vilket kan skapa en helhets-
syn och ökad effektivitet! 
 Medan den tidigare tekniska förvaltningen har 
lokaler på våning två och tre i den del av kommun-
huset som vetter mot Hamntorget finns den före 
detta miljö- och byggförvaltningen i det lilla huset 
precis intill Bantorget.
 Jan Sohlmér berättar att det pågår diskussioner 
för att hitta en gemensam lokallösning. En möjlighet 
är att samhällsbyggnadsförvaltningen samlas på alla 
tre våningar i huset mot Hamntorget.
– I den nya förvaltningen arbetar närmare 80 per-
soner. Det behövs plats! Polisen är positiv till att byta 
lokaler med miljö och bygg. Blir det slutresultatet 
kommer vi att hitta hela den nya förvaltningen i 
samma hus även om det är på tre våningsplan.
– Det händer otroligt mycket i Lomma kommun. 
För att vi ska kunna genomföra alla pågående och 
planerade projekt på ett bra sätt krävs att vi utnytt-
jar våra resurser och kompetenser på ett bra sätt. 
En gemensam förvaltning skapar förutsättningar för 
det, konstaterar Jan Sohlmér.

Gemensam
Samhällsbyggnads-
förvaltning
ska göra det enklare
för medborgarna

www.lomma.se/skildavärldar
E-post: barnensbasta@lomma.se

På sidan sista sidan kan du se hur
Lomma kommun är organiserad.
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kultur & evenemang
Med reservation för ändringar.

Detta är ett urval av för oss kända arrangemang!
Mer information och komplett lista på anmälda arrangemang finns på www.lomma.se 

UTSTÄLLNINGAR

24 februari - 27 mars
Bjärreds bibliotek
Marie Jönsson – foto 
Volontärarbete med tandborstar och 
kamera i Nepal och Israel

31 mars - 8 maj
Bjärreds bibliotek
Allan Friis –
teckningar och akvareller

14 mars - 9 april
Lomma bibliotek
Elsebeth Malmsten 

3 - 6 april
Lomma bibliotek
Påskvandring i
Lommabukten
Biblioteket är värd för flera konstakti-
viteter och har öppet:
Skärtorsdag 10-17, Långfredag 11-15, 
Påskafton 11-15, Påskdagen 11-15 
Annandag påsk 11-15

FÖR BARN OCH UNGA

Lö 28 mars kl 15.00 
Lomma Folkets Hus
Bageriet 
Barn och familjeföreställning 
från 3 år med Lilla Vilda Teatern från 
Malmö.  Den handlar om att ta vara 
på fantasin och vara en bra vän.
Biljetter säljs på biblioteken.
Arr : Lomma Folketshusförening

Ti 31 mars kl 10.30 (Påsklov)
Lö 18 april kl 11.15
Bjärreds bibliotek
Minibio, filmklubb från 3 år

Lö 7 mars kl 11.15
On 1 april kl 10.30 (Påsklov)
Lö 11 april kl 11.15
Bjärreds bibliotek
Bio på bibblan
Filmklubb från 7 år

Lö 21 mars kl 11.15
Må 30 mars kl 10.30 (Påsklov)
Lö 18 april kl 11.15
Lomma bibliotek
Minibio, filmklubb från 3 år

Lö 7 mars kl 13.00
On 1 april kl 13.00 (Påsklov)
Lomma bibliotek
Bio på bibblan
Filmklubb från 7 år

Ti 24/2, 3/3, 10/3, 24/3, 7/4, 14/4, 21/4 
samt 28/4 kl 15.00
Bjärreds bibliotek 
Sagostund från 3 år

Fredagar kl 9.30
Fr 27/2, 13/3, 27/3 (Påskspecial), 10/4 
samt 24/4 april kl 9.30
Lomma bibliotek 
Sagostund från 3 år

Lö 11 april kl 18.00
Pilängskolans aula
UKM-festivalen
Ung Kultur Möts.
Unga mellan 13-20 visar upp sina 
olika uttryck på scen och
i utställningsform.

TEATER

Fr 17 apr kl 19.00 
Pilängsteatern, Lomma   
Middag 
En svart komedi om liv, mat, hämnd 
och död av Moira Buffini.
BIljetter tel 070-3475460. 
Arr : Lomma-Bjärred Riksteaterför. 

MUSIK

Sö 1 mar kl 11.00 
Bergakyrkan, Bjärred 
Berga Gospel sjunger mässan
”Gå djupare” av Bengt Johansson. 

Lö 21 mar kl 17.00 
Bergakyrkan, Bjärred 
Gospelkonsert 
100 körsångare från Bjärred, Malmö, 
Staffanstorp och Kävlinge sjunger.
Fri entré.

Sö 19 apr kl 11.00
Bergakyrkan, Bjärred 
Gospelmässa 
Med Berga Gospel och
pianist Mattias Nilsson. 

Sö 19 april kl 18.00
Bergakyrkan, Bjärred
Benefit Of The Doubt
Stödkonsert till förmån för utsatta 
barn i Brasilien med församlingens 
ungdomar.
Entré 50 kr (under 12 år gratis).
Arr : Bjärreds församling.

FÖRELÄSNINGAR

On 25 februari kl 19.00 
Bjärreds bibliotek
Volontärarbete med
tandborstar och kamera
i Nepal och Israel
Lena Irwe och Marie Jönsson berättar 
och visar bilder.
Fri entré, biljetter på biblioteket.

Lö 26 februari kl 19.00 
Lomma bibliotek
Vi är de döda, nu snart
Kristian Lundbergs nya diktsamling 
låter det politiska och privata mötas i 
en dikt om flyktingförvar och depor-
tering. 
Arr : Kultur- och fritidsnämnd o ABF
Entré 50 kr, biljetter på biblioteken.
Lö 28 februari kl. 14.00 
Bjärreds bibliotek
Nya trädgårdsvisioner
Skapa en blommande trädgård från 
vår till senhöst! Hannu Sarenström, 
känd från TV:s Gröna rum ger tips.
Entré 50 kr, biljetter på biblioteken.
Arr : Kultur- och fritidsnämnd o ABF
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Med reservation för ändringar.

Ti 14 apr kl 19.00
Gula paviljongen, Lomma 
Att göra en släktbok. 
Anders Larsson och Helge Olsson 
från Dis visar och berättar.
Arr : Lomma-Burlöv
Släkt- o Folklivsforskare 

On 15 april kl 18.00 på
Lomma bibliotek
Att få uppleva sina drömmar
Äventyraren Peter Åberg visar bilder 
och berättar om sina äventyr.
Fri entré, biljetter på biblioteken
fr.o.m 1 april

BIBLIOGRAFEN

To 16 april kl 20.00
Lomma bibliotek
The hard problem
Opera, Live på bio från National 
Theatre. Beräknad speltid: 3 tim. 
Arr : Kultur- och fritidsnämnden samt 
Lomma Folketshusförening
Entré 250 kr. Biljetter på biblioteken.

ÖVRIGA ARRANGEMANG

Måndagar kl 15-16
Lomma bibliotek
Språkcafé
För dig som har svenska som andra-
språk. Välkommen att träffas och prata 
svenska. 
Fri entré, ingen föranmälan.

To 26 feb, 26 mar, 23 apr
kl 18.00-21.00 
Byskolan, Lilla Lomma
Stickcafé 
Ingen föranmälan. Fika 25:- 
Arr : Svenska kyrkan Lomma förs. 

Lö 28 feb kl 18.30-21.00 
Lomma församlingshem 
Taizégudstjänst med Open Space 
Hur kan vi bidra till mening i vårt och 
varandras liv? 
Arr : Svenska kyrkan i Lomma, Strand-
kyrkans församling, Nykraft och 
Kävlinge begravningsbyrå 

7-15 mars 
Kulturveckan
Se separat program

Ti 17 mars kl 19.00
Bjärreds bibliotek
Den smala midjan
Vad ska vi äta för att hålla vikten
och må bra? Charlotte Erlanson-
Albertsson, författare och professor i 
medicinsk och fysiologisk.
Arr : Kultur- och fritidsnämnd o ABF
Entré 50 kr, biljetter på biblioteken.

Lö 24 mars kl 18.00 
Lomma bibliotek
Möt Mattias Edvardsson
som skrivit ungdomsromanen Stå ut. 
Entré 30 kr, biljetter på biblioteken.
Arr : Kultur- och fritidsnämnd o ABF

On 25 mars kl 19.00 
Lomma bibliotek
Din puls, ditt hjärta, ditt liv!
Överläkaren och hjärtspecialisten 
Thomas Fåhraeus föreläser.
Fri entré, biljetter på biblioteken 
fr.o.m. 11 mars

On 25 mars kl 19.00 
Bjärreds bibliotek
Forma din trädgård
Trädgårdsarkitekterna Lotta Jacobsson 
och Jacob Vallkil föreläser.
Fri entré, biljetter på biblioteken
fr.o.m 11 mars.

To 26 mars kl 19.00 
Lomma bibliotek
Mina fyra år som
nobelkonstnär
Susanne Jardeback har under senaste 
åren gjort diplomen till pristagarna. 
Arr : Kultur- och fritidsnämnd o 
Lomma Konstförening

To 9 april kl. 19.00 
Lomma bibliotek
Winston Churchills fascine-
rande levnadsöde
Historikern och författaren
Bengt Liljegren berättar.
Arr : Kultur- och fritidsnämnd o ABF
Entré 50 kr, biljetter på biblioteken 
fr.o.m. 12 januari

Lö 7 mar kl 09.00 
Holkrensning i Alnarp 
Samling: Alnarp, P-plats 2 vid järnvägen
Ansvarig: Karin 073-803 59 26. 
Arr : Naturskyddsför i Lomma-Bjärred 

Sö 8 mar kl 14.00-16.00 
Havsblick 
Kaffe och samvaro
Arr. Lomma rödakorskrets 

17 mar kl 14.00-16.00 
Lomma Folkets Hus 
Släktforskning:
Joureftermiddag 
Arr : Lomma-Burlöv
Släkt- o Folklivsforskare 

To 26 mar kl 18.30-21.00 
Lomma församlingshem 
Taizégudstjänst m Open Space 
Vad är kraften i förlåtelse? 
Arr : Svenska kyrkan i Lomma, 
Strandkyrkans församling, Nykraft och 
Kävlinge begravningsbyrå

Fr 27 mar kl 14.00 
Fladängsparken, Lomma 
Invigning av utegym 

Lö 28 mar kl 09.30 
Strandstädning 
Samling: 300 meter söder
om Lomma skyttebana kl. 9.30
Ansvarig: Henrik 046-12 88 64
Arr: Naturskyddsför i Lomma-Bjärred 

On 1 apr kl 14.00 
Havsblick 
Påskfest för äldre 
Arr. Lomma rödakorskrets 

To 9 apr kl 13.30 
Dansrotundan, Lomma
Modevisning
Vårens och sommarens mode från 
Doris Dam, Lomma och Nisses Herr, 
Malmö. Insläpp från kl 12.30. Kostnad 
50 kronor. Arrangör: PRO Lomma 

To 16 apr kl 18.30-21.00 
Strandkyrkan, Lomma 
Taizégudstjänst med Open Space 
Min och din sanning.
Hur kan vi förstå varandra? 
Arr : Svenska kyrkan i Lomma, 
Strandkyrkans församling, Nykraft och 
Kävlinge begravningsbyrå
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Så här är Lomma kommun organiserat!

Om kommunfullmäktige är motsvarigheten till riksda-
gen, så kan KOMMUNSTYRELSEN i mångt och 
mycket liknas vid en kommuns ”regering”. 
I Lomma finns 13 ordinarie ledamöterna i kommun-
styrelsen som är valda av kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens uppgifter är bland annat att:
• Leda och samordna kommunens angelägenheter
• Uppsikt över övriga nämnders verksamhet

Det finns idag 290 kommuner och 20 landsting/regioner 
i Sverige.  En kommuns verksamhet styrs till stor del av 
kommunallagen men även av en stor mängd speciallagar 
som till exempel plan- och bygglagen, miljöbalken, hälso- 
och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen, skollagen, vallagen 
med flera.

Det är fullmäktige i varje kommun som bestämmer lo-
kalt om vilka nämnder som ska finnas och deras uppdrag. 
Kring nämnderna byggs sedan olika förvaltningar som 
sköter det löpande arbetet. Gemensamt för alla kommu-
ner är att det måste finnas kommunfullmäktige, kommun-
styrelse, valnämnd, överförmyndare och revision.

• Uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs
 av hel- eller delägda kommunala bolag
• Ha hand om den ekonomiska förvaltningen
• Verkställa fullmäktiges beslut
• Ansvar för kommunens personalpolitik,
 räddningstjänst samt krisledningsnämnd
• Fysisk planering, markfrågor, strategiska
 miljöfrågor, information, kontaktcenter, IT

Några av de ordinarie ledamöterna och ersättarna i kommunstyrelsen.
Mer om våra förtroendevalda finns på hemsidan, lomma.se, under rubriken Kommun och politik.

I kommande Lomma Aktuellt kommer även de olika nämnderna och vad man arbetar med att presenteras.


