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motsvarande belopp innebär konse-
kvenser för både personaltäthet och 
kvalitet. Kvaliteten på vår kommunala 
service är något som alla prioriterar 
högt, så därför fick det bli en skat-
tehöjning. Ett beslut som hela kom-
munstyrelsen ställde sig bakom. Jag 
tror inte skatten höjts i Lomma se-
dan någon gång på 1990-talet, men 
med 19 kronor och 64 öre ligger 
vårt skatteuttag fortfarande bland 
de lägsta i landet.

Nya stora investeringar på gång
Lomma kommun fortsätter att växa 
med allt fler barnfamiljer, men även 
ett ökat antal seniorer.
 I budget 2016 ges full kompen-
sation till nämndernas verksamhet 
för lönehöjningar men även extra 
tillväxtpengar och kompensation för 
indexuppräkning.
 Mest får barn- och utbildnings-
nämnden med knappt 30 miljoner 
extra och socialnämnden 12 miljo-
ner kronor. 
– Återigen handlar det om att vi vill 
säkerställa kvaliteten på den kom-
munala servicen.
 Ökat antal barn i kommunen på-
verkar också investeringarna. Två nya 
skolor och en förskola är på gång. 

Först några ord om bakgrunden till 
skattehöjningen. Kommunstyrelsens 
ordförande Anders Berngarn förkla-
rar :
– När staten för några år sedan 
gjorde om utjämningssystemet upp-
täckte man att det slog väldigt hårt 
mot ett tiotal kommuner, bland an-
nat Lomma. Därför infördes en ra-
batt, som för vår del innebar 22 mil-
joner kronor. En rabatt som den nya 
regeringen nu valt att ta bort. För vår 
del innebär det att vi från nästa år 
kommer att betala in närmare 100 
miljoner av våra skatteintäkter till 
utjämningssystemet, berättar Anders 
Berngarn och fortsätter ;
– Sammantaget innebär detta en 
kostnadsökning som kommunen inte 
tidigare kunnat kalkylera med.

Sänkt kvalitet eller höjd skatt
I budgetarbetet stod den politiska led-
ningen inför ett vägval, antingen korri-
gera skatten eller göra nedskärningar. 
Skattehöjningen ger cirka 25 miljoner.
– Valet var lika svårt som lätt, säger 
Anders Berngarn. Att höja skatten 
är något som man gör när man är 
tvungen. Att göra nedskärningar med 

Nya Karstorpskolan ska byggas till 
för att bli treparallellig. (Kostnad 51 
miljoner). Det blir en ny skola vid 
Dansrotundan i Lomma. (Kostnad 
55 miljoner). Till sist får Lomma tät-
ort en ny förskola på Lervik-Öster-
vång med åtta avdelningar. (Kostnad 
42 miljoner). Dessa kostnader ligger 
över en period på tre år.
 Andra stora investeringar är arbe-
tet med erosionsskydd i kommunen 
för 9 miljoner kronor – ett jobb över 
en fyraårsperiod. Till sist ska vissa dag-
vattenledningar dimensioneras upp 
för att klara exceptionella förhållan-
den bättre. Här investeras 7 miljoner.
– När detta läggs till befintliga kom-
munala lån, kommer kommunens 
låneskuld att ligga på ungefär 700 
miljoner kronor.

Fotbollsklasser med MFF-spelare
En annan nyhet är barn- och utbild-
ningsnämndens satsning på fotbolls-
klasser under kommande år.
 Eleverna i fotbollsskolan får för-
utom sin ordinarie utbildning även 
ett antal timmar med speciell fot-
bollsträning.
– Runt en halv miljon är anslaget år-
ligen. Hela projektet kommer att dri-
vas tillsammans med MFF som kom-
mer att träna ungdomarna. Det ska 
bli oerhört spännande att se hur det 
utvecklas, säger Anders Berngarn. 

Dyrare
utjämning

Fortsatt
låg skatt
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Skattehöjning och fortsatta satsningar
Budget 2016:

Viktigt
säkerställa
kvaliteten

Fotbollsskola

Nya investeringar i skola och förskola för att även i fortsättningen kunna erbjuda alla barnfamiljer
som väljer att bo i vår kommun en bra verksamhet.

 Fortsatt full ekonomisk kompensation till nämnderna för att möta de årliga kostnadsökningarna. 
En skattehöjning från 2016 med 40 öre för att kompensera höjda avgifter i det nationella utjämningssystemet.

Det är tre stora nyheter ur Lomma kommuns budget för 2016.

Ombyggnadsarbetet vid trafikplats Spillepengen i Malmö 
blir klart i början av december.
Detta medför att:
• Linje 132 Löddeköpinge-Bjärred-Lomma-Malmö och linje
 133 Lomma-Malmö återgår till ordinarie körväg via Väst-
 kustvägen, istället för att köra via Lundavägen i Arlöv.

Förändringar i kollektivtrafiken
• Linje 133 får som tidigare hållplatsstopp vid Strandäng-
 en och Hakegatan i Arlöv.
• Linje 134 får ny avgång från Bjärred centrum måndag-
 fredag kl 08.16 till Malmö.
Uppdaterade tidtabeller finns tillgängliga på Skånetrafi-
kens hemsida och reseplaneraren.

•
•

•
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Men här var utgångspunkten var det omvända:
 Hur skulle det vara om vi tvingades att fly?
 Som grund för dagarnas arbete fanns boken ”Om 
det var krig i Norden” av Janne Teller.  Varje morgon un-
der veckan inleddes med en berättelse som hämtade sin 
bakgrund ur boken och som sedan blev utgångspunkt för 
dagens arbete.

Vad är viktigt att ta med? 
Frågorna var många. Om man skulle tvingas fly, vad skulle 
man i så fall packa med sig? Vad skulle man vilja att det 
fanns i landet dit man kom? Vilka svenska traditioner skul-
le kännas så viktiga att man tog dem med sig till det nya 
landet? En jämförelse gjordes även mellan vad de svenska 
barnen tyckte var viktigt och vad de barn som nu kom-
mer till Sverige möts av.
 På många olika sätt fick barnen berätta om sina tankar, 
bland annat genom bild, film och utställningssidor. Väldigt 
uppskattad blev dagen när man fick tillfälle att baka afri-
kansk banankaka och göra en världskarta av sockerkaka.

Familjen ändå allra viktigast
Vi träffade fyra av barnen som deltagit i temaveckan. Alla 
tyckte det varit kul och att man lärt sig mycket nytt om 
hur andra människor har det och lever.
 Och frågan var då: Vilken är den viktigaste saken att ta 

Hugo, Theodor, Nellie och Simon hade många tankar om hur det skulle vara
om familjen behövde fly från Sverige. 

På flykt från sitt hemland
Temavecka på Rutsborgskolan

Flyktingsituationen i världen tar stor plats i media i dessa dagar, något som 
även de yngre barnen såklart uppmärksammar. Frågorna är många.
 För att ge eleverna en chans att själva fundera och prata om saken till-
sammans med sina kompisar och sin lärare, arrangerades en temavecka för 
andra- och tredjeklasseleverna på ämnet flykting.

med i fall ni måste fly från Sverige? Hugo, som går i tvåan 
tyckte att familjen var viktigast och kanske också en fot-
boll. Även Theodor som går i trean vill få med familjen på 
resan, men också favoritgosedjuret. Nellie, i tvåan, röstade 
för favoritgosedjuret främst men också familjen. Även Si-
mon i tvåan hade bestämt sig för att hela familjen skulle 
med vid flykt, tillsammans med en fotboll.
 När det gällde traditioner var de flesta eleverna över-
ens om att julen var den tradition som man ville behålla i 
det nya landet... och så kanske, Halloween. En kanske inte 
så svensk tradition men däremot en tradition som låg i 
tiden för temaveckan.
 Även ettorna hade ett snarlikt tema under veckan.

Foto: Maria Olsson, Rutsborgskolan
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Du har kanske sett en liten traktor 
som kört runt på en del gräsmattor 
i både Bjärred och Lomma under 
hösten.
På släp har den haft ett litet ”plante-
ringsmonster” som effektivt sett till så 
att de lökar som ska ge blomsterfäg-
ring till våren kommit på plats.
 Det handlar om stora volymer, 
närmare 50 000 lökar, som nu på 
avsevärt kortare tid kommit i mar-
ken än om planteringen gjorts med 

Kultur- och fritidsnämnden 
beslutade vid sitt möte den 2 
november att tilldela Lomma 
kommuns kulturstipendium 
till Malin Jörnvi och Jens Löf-
gren och kommunens kultur-
plakett till Henrik Larsson.

Malin Jörnvi studerar littera-
tur, musik och teater i New 
York och har genom sin ut-
bildning utvecklats mycket på 
det personliga planet, vilket 
visar sig i de texter hon skri-
ver.
 Malin får kulturstipendiet 
för fortsatta studier på Tisch 
School of the Arts, New York 
University i New York inom 
Drama och Social & Cultural 
Analysis. 

Jens Löfgren har visat stora 
ambitioner i sin satsning på 
en karriär som regissör. Jens 
har under de senaste åren 
regisserat modefilmer, musik-
videos och reklamfilmer.
 Jens får Lomma kommuns 
kulturstipendium för att vida-
reutbilda sig inom filmen.

Henrik Larsson får årets kul-
turplakett för sitt arbete med 
att, genom vykort och bilder, 
dokumentera Bjärreds histo-
ria. Henrik har skrivit en bok 
med vykort som berättar 
Bjärreds historia och han är 
också en populär föredrags-
hållare på biblioteket.  
 Kulturplaketten utdelas 
till personer eller organisa-
tioner som har gjort särskilda 
insatser för det kulturella livet 
i Lomma kommun.

Grattis
Malin, Jens 
och Henrik!

noterat

Närmare 50 000 lökar i marken 
med hjälp av planteringsrobot

handkraft. Dessutom har man sparat 
många ryggar. Detta är första gången 
som kommunen hyrt in denna spe-
cialmaskin. Under den finns en klinga 
som skär loss en meterbred sträng av 
gräsmattan på cirka tio centimeters 
djup, lyfter upp mattan, automatiskt 
sätter lökarna på plats och försiktigt 
lägger gräsmattan tillbaka. Det är en 
blandad kompott av vårlökar som 
kommit i marken, även om det stora 
flertalet är påsk- och pingstliljor. 

Ett riktigt 
hundjobb! 
Albin är en underbart charmig med-
arbetare i Lomma kommun. Hans 
förare Anneli Ståhl, driver nu ett 
vårdhundsprojekt för kommunen 
med hjälp av Albin, som är utbildad 
vårdhund.
 Det primära syftet med att en 
person träffar ett vårdhundsteam är 
att stimulera till rörelse och aktivitet 
för att förbättra muskelfunktion, ko-
ordination och balans.  Träffarna med 
Albin är ofta mycket positiva, vilket 
underlättar och ökar motivationen 
och glädjen till att röra sig. Det blir 
också många hjärtliga skratt!
 Projektet som startade i septem-
ber håller på till 31 maj 2016.
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Det är intensivt, men under kontroll. 
Så sammanfattar Olof Ohlsson läget 
för Lomma kommuns mottagning av 
de ensamkommande flyktingbarnen.
Just nu kommer det mellan tre och 
fyra barn per vecka och som det 
ser ut nu kommer antalet inte att 
minska.
 Det avtal som tidigare gällde 
mellan Lomma kommun och Migra-
tionsverket var på sju asylplatser för 
ensamkommande barn under 2015.
 
Barnen och ungdomarna kommer 
närmast från något transitboende, 
oftast från Malmö.
 Olof Ohlsson är områdeschef på 
socialförvaltningen och föreståndare 
för kommunens HVB-hem (hem för 
vård eller boende).
– Vi får en avisering från Migrations-
verket och har därefter maximalt 48 
timmar på oss att hämta och instal-

Trots att snön inte har fallit ännu –
i alla fall inte vid tidningens press-
läggning – så lurar halkan runt hör-
net. För tekniska avdelningen börjar 
förberedelserna inför vintern i no-
vember och pågår fram till mars.
Tekniska avdelningens beredskaps-
grupp bevakar väderprognoser dyg-
net runt under vinterväghållnings-
säsongen för att kunna skapa så god 
tillgänglighet som möjligt för kommu-
nens invånare och dess gäster.
  Gruppen ansvarar för vinterväg-
hållningen på kommunens offentliga 
platser; kommunägda vägar, gång- och 

Drygt 70 barn anvisade till Lomma kommun
lera barnet på ett boende i kommu-
nen. Detta ställer självklart höga krav 
på att vi hela tiden arbetar i det långa 
perspektivet. När aviseringen kom-
mer är vi tvungna att vara beredda.
 I det boende som barnet kommer 
till sker sedan en introduktion, man 
försöker lära känna varandra, berätta 
om vilka regler som gäller i boendet 
och vad som kommer att hända.
– Nästa utmaning är att så snabbt 
som möjligt lotsa in dem i skolan. Här 
har både Karstorpskolan i Lomma 
och Bjärehovskolan i Bjärred snabbt 
kommit igång med de yngre barnen. 
För ungdomarna i gymnasieåldern 
har vi ett fint samarbete med Lund, 
Burlöv och Kävlinge kommuner.

Fler vänfamiljer behövs
Att hitta boende är en utmaning, en 
annan är att hitta personal.
 Olof Ohlsson berättar att utförar-

organisationen inom socialförvalt-
ningen arbetar med en omfattande 
personalrekrytering. Många som-
marvikarier har stannat kvar inom 
verksamhet, vilket underlättat.
– Nästa stora utmaning är att inte-
grera och etablera ungdomarna och 
få ut dem i samhället. På senare tid 
har vi fått 20-talet nya vänfamiljer, 
men fler behövs för att alla barn ska 
ha en egen kontakt med det svenska 
samhället. Att ta med någon på bio, 
fotboll eller bara sitta i köket och 
prata är viktigt för en bra integration. 
Kan din familj tänka er att få en ny 
vän för livet, så hör av er till Lomma 
kommun, säger Olof Ohlsson och 
avslutar :
– Jag vill också ge en eloge till för-
eningslivet i kommunen som ställer 
upp, tar hand om många av ungdo-
marna och välkomnar dem i den ge-
menskap som just idrotten ger.

cykelbanor, torg och vissa gångbanor. 
Kollektivtrafikstråk, huvudvägnätet för 
gång- och cykelbanor och vägar med 
samhällsviktiga funktioner prioriteras 
högst vid vinterväghållningsinsats. 

Vi delar på jobbet!
Kommunen och fastighetsägarna har 
ett gemensamt ansvar.
  Som fastighetsägare ansvarar man 
själv för snöröjning och halkbekämp-
ning i gångbaneutrymmet utanför sin 
fastighet. Det är även fastighetsägar-
nas ansvar att sopa upp eventuell 
sand som använts när snön smält. 

Tillsammans kan vi skapa en god till-
gänglighet i vinterlandskapet!
Hjälp oss att underlätta för snörö-
jarna genom att till exempel:
• undvika att parkera på gatorna 
 vid snöfall.
• lämna företräde åt snöröjnings-
 fordon.
• se till att ingen utstickande vege-
 tation hindrar snöröjningen. 
• hålla dagvattenbrunnarna fria så 
 att smältvattnet kan rinna undan.
Läs mer på www.lomma.se, under
bygga, bo och miljö/gata och park/
vinterväghållning.

Vinterväghållning – ett gemensamt ansvar
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Stefan Hansson, ansvarig för verk-
samheten på Stationen, tror att ännu 
fler ungdomar skulle hittat dit om 
gården legat lite mer centralt.
– Det är en bra bit att cykla eller gå 
om man till exempel bor i Borgeby. 
Kanske det kommer en lösning så 
småningom. Diskussionen är i allra 
högsta grad levande. Det gäller att 
hitta en ny och bra lokal till oss.

Slipper vara hemma själva
Under terminerna erbjuds fritidsklubbs-
verksamhet för eleverna i årskurs fyra 
till sex. I fritidsklubben kan man vara 
inskriven och tiden är individuellt sche-
malagd. Hit kommer man efter skolan 
för några timmars aktivitet.
 Stefan Hansson berättar att det 
är för att ungdomarna ska slippa vara 
hemma själva.
–Vi vet vem som ska vara här, och 
när. Dyker man inte upp så slår vi 
larm till den kontaktperson vi har, 
en trygghet för både ungdomen och 
föräldern. Under terminerna har vi 
minst en aktivitet per dag. Vi bakar, 
åker på utflykter, tränar och spelar, vi 
tittar på film och hittar på mycket kul.
 Antalet inskrivna på fritidsklub-
ben i Bjärred varierar lite från ter-
min till termin. Just nu är det knappt 
hundra. Fritidsklubbar med motsva-
rande förutsättningar finns även på 
Karstorpskolan, Pilängskolan och 
Vinstorpskolan i Lomma.
 Dessutom finns öppen fritids-
klubb på både Stationen och Centra-
len i Lomma där ungdomarna kom-
mer in om när man har tid och lust.

Allt populärare samlingplatser
för våra ungdomar

Fritidsgårdarna och fritidsklubbarna:

Det är höstlov och klockan är knappt 11 på förmiddagen när vi kliver in i 
det gamla stationshuset i Bjärred. Här huserar sedan många år tillbaka kom-
munens fritidsverksamhet för ungdomar i den norra kommundelen.
 Trots den förhållandevis tidiga timman så har redan ett tjugotal ungdo-
mar startat med dagens aktiviteter. Några pysslar, ritar och klipper medan 
andra försöker vinna över datorspelet som projiceras på storbildskärmen.

Egna idéer och eget arbete
Stationen i Bjärred och Centralen i 
Lomma är också kommunens två fri-
tidsgårdar för ungdomar från årskurs 
7 och upp till att man är 18 år. Det 
är öppet flera kvällar i veckan, från 
sextiden och fram till halv tio.
 Förr var ”gården” en plats där 
man erbjöds olika aktiviteter. Men så 
är det inte riktigt längre, berättar Ste-
fan Hansson.
– Vi försöker allt mer bli ett bollplank 
för ungdomarnas kreativitet medan 
idéerna helst ska komma från dem. 
Vi hjälper till med praktiska lösningar 
och sedan får ungdomarna se till så 
att det blir verklighet. Vill man ar-
rangera en modevisning, får man 
själv boka och ta kontakt med någon 
butik som säljer kläder och någon 
hårstylist som kan tänkas hjälpa till. 
För ett tag sedan ordnades ett LAN 
över natten där ungdomarna själva 
fick sköta allt arbete.
 Under en helgkväll på fritidsgår-
den i Bjärred har man runt 25 till 30 
besökare, på vardagarna något färre.
I Lomma är besökarantalet lite högre.

Kan lätt fördubbla besökarantalet
Stefan Hansson tror att gården lätt 
skulle dubblera antalet besökare om 
den fanns mer centralt.
– Det är liksom inte lika lätt att bara 
slinka in på gården när man har en 
stund över. Centralen i Lomma lig-
ger bättre till rent geografiskt. Även 
Stationens utformning ger också 
vissa begränsningar. Skulle vi komma 
närmare centrum, så kommer vi ju 
också närmare biblioteket och kul-
turskolan med alla de möjligheter 
som detta kan skapa.

Fältgruppens hem 
Från Stationen i Bjärred utgår även 
kommunens fältgrupp som är ute på 
fredagar och lördagar mellan klockan  
18.00 och 02.00. Dessutom har elev-
coacherna Stationen som sin bas.
– Tanken är att vi ska följa våra ung-
domar under en längre period och 
på sätt bygga upp ett förtroende. 
De flesta tycker att det känns gan-
ska tryggt att veta att det finns nå-
gon vuxen ute i området som de 
känner.
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En del träd har börjar att bli ganska ålderstigna och faller 
därför för tidens tand, medan andra drabbats av sjukdo-
mar. Årligen byter Lomma kommun ut träd och annan 
växtlighet mot yngre plantor. 
 Vi pratar med kommunens parkchef Lennart Persson 
som berättar att man nu jobbar med att förnya trädpo-
pulationen. 
– Områden som berörs denna höst är Desideriavägen 
i Borgeby där ett antal ekar ska få ny hemort. På Öre-
sundsvägen i Bjärred kommer prydnadsaplar att plan-
teras och på Järavallsvägen planteras Korstörne. Miljön 
längs Vallgatan i Lomma kompletteras med ett antal mist-
lar och länga Östra Almgatan planteras Körsbärskornell, 
en växtart som växer naturligt i centrala och östra Eu-
ropa, säger Lennart Persson.

Speciellt schema under vecka 53
I år har året 53 veckor, vilket medför att hämt-
ningsschemat blir speciellt under just denna vecka.

För att övergången till 2016 ska bli så bra som möj-
ligt för er och för SUEZ (fd. SITA), gäller följande 
den 28 december 2015–3 januari 2016:

Soptömning
under jul & nyår 

Kärl 1 och tvåfackskärl (rest- och matavfall)
får en extra tömning vecka 53, på ordinarie vecko-
dag, med undantag för fredag 1 januari där töm-
ningen är flyttat till 2 januari. Detta gäller oavsett 
om du har tömning udda eller jämn vecka.
Kärl 2 töms inte vecka 53.
Är ditt kärl fullt ska det avfall som inte får plats i 
kärlet slängas på en återvinningsstation.
 För kärl 2 innebär det att det kommer att ta fem 
veckor istället för fyra, räknat från veckorna 49–52, 
tills kärl 2 töms nästa gång. Har du till exempel or-
dinarie tömning vecka 49 blir nästa tömning vecka 
1, och har du ordinarie tömning vecka 50 blir nästa 
tömning vecka 2, osv.
För frågor eller beställning av
extra tömning, kontakta
SUEZ, på tel 020-120 00 00.

Dags att nominera till:
Pris för God
Byggnadskultur 2016
 
Nu är det hög tid att utse pristagare för det gångna årets 
berömvärda insatser inom bygg- och trädgårdskonst!

Det är byggnadsnämnden som utser pristagaren, men 
alla är välkomna att lämna förslag och nominera kan-
didater.

Förslag lämnas skriftligen till:
Miljö- och byggnadsnämnden i Lomma kommun,
Kommunhuset, 234 81 Lomma,  eller per e-post till
miljo-byggnadsnamnd@lomma.se

Senaste inlämningsdag: 15 december 2015.

Träd försvinner och 
nya kommer till
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I takt med att allt fler barnfamiljer 
flyttar in till Bjärred ökar också be-
hovet av fler utbildningsplatser.
Av den anledningen har Alfredshäll-
skolan vuxit genom en större om- 
och tillbyggnad. Skolan har nu fått 
två våningar på sammanlagt 2 200 
kvadratmeter med klassrum och 
specialsalar. Dessutom har försko-
lan byggts till med 380 nya kvadrat-
meter och plats för två avdelningar.

Nu ska vi fylla skolan
med kunskap och glädje!

Två fredagar efter varandra upp-
märksammades nybyggnationen, dels
i en officiell invigning med musik och 
sång, tal och bandklippning, dels i en 
ceremoni där ett vårdträd plantera-
des på skolans område.
 Invigningen utfördes av Robert 
Wenglén, barn- och utbildningsnämn-
dens ordförande, som tillsammans 
med skolans elevråd klippte det tra-
ditionella bandet. Han konstaterade 
att en framgångsrik skola inte enbart 
bygger på fina och ändamålsenliga lo-
kaler, det krävs även ett stort engage-
mang från både elever, personal och 
inte minst föräldrar för att studiere-
sultaten ska bli goda.
 Margareta Strand-Karlsson, som är 
områdeschef/rektor, berättade att det 

Alfredshällskolan i Bjärred nyinvigd

varit ett stort arbete och mycket puss-
lande för att hålla igång verksamheten 
på skolan samtidigt som byggarna 
gjort sitt jobb. Men om alla hjälps åt 
kan man åstadkomma fantastiska mäs-
terverk, och hon avslutade med orden;
– Tack för vår fina skola. Vi lovar att 
fylla den med kunskap, glädje och 
mycket mer!

Vårdträd ska ge skolan framgång
Veckan efter var det så dags att bjuda 

in den intresserade allmänheten att 
titta runt på skolan. I samband med 
detta passade man på att plantera ett 
vårdträd – en hängbok som fullvuxen 
kan bli en bra bit över 20 meter hög. 
Margareta Strand-Karlsson uppma-
nade alla, för deras egen skull, att inte 
skada trädet.
– I svensk folktro förknippas ett vård-
träd med lycka och välgång. Att skada 
trädet eller ens bryta löv av det an-
sågs medföra olycka och sjukdom.

I tobakslagens paragraf 2 slås fast 
att: ”Rökning är förbjuden i lokaler 
som är avsedda för barnomsorg, 
skolverksamhet eller annan verk-
samhet för barn eller ungdom samt 
på skolgårdar och på motsvarande 
områden utomhus vid förskolor 
och fritidshem.”
Men hur rökfri är egentligen skol- 
och förskolemiljöerna i Lomma 
kommun?

Det är Länsstyrelsen som har ansva-
ret för att kontrollera så att kommu-
nerna arbetar med att övervaka att 
lagen följs och att skolmiljön är rökfri. 
Med anledning av att Länsstyrelsen 

Rökfria skolmiljöer under luppen
vill ha en redovisning av läget i kom-
munen har man nu startat ett arbete 
från miljöenheten tillsammans med 
skolor och förskolor.

Sara Hansson, miljöinspektör på 
Lomma kommun, berättar :
– Ett första steg togs nu under hös-
ten i och med att vi skickade ut ett 
informationspaket tillsammans med 
en enkät till alla skolor och förskolor 
i kommunen, berättar hon. ”Röker 
elever och personal på skolans om-
råde? Finns det förbudsskyltar och 
informationsmaterial om rökning? 
Finns det tillgång till försäljningsstäl-
len nära lokalerna? Har ni uppfatt-

ningen om något av dessa säljer to-
bak till minderåriga? Finns det något 
förebyggande arbete riktat till elev-
erna?” Det är några av alla frågorna 
i enkäten.
– Svaren kommer att ligga till grund 
för våra aktiviteter framöver. Beslutat 
är att vi under nästa år ska göra in-
spektioner ute i verksamheterna för 
att bland annat kolla hur man infor-
merar om rökförbudet, om det finns 
askkoppar i skolmiljön och om det 
finns områden på eller invid skolan 
där man kan smita undan för att röka.
– När vi sammanställt svar från en-
käterna kommer vi att besluta hur vi 
ska gå vidare och på vilket sätt.
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Vi pratade med Magnus Lindh-
Rengifo. Han är Lomma kom-
muns första fysioterapeut!
Fysioterapeut!
Vad är det för något?
– Fysioterapeut är ett nytt 
namn på yrket sjukgymnast. 
Riksdagen beslutade att sjuk-
gymnaster skulle byta titel 
från januari 2014. Bytet är fri-
villigt eftersom det är förenat 
med en kostnad att få en ny 
legitimation. Den som har en 
legitimation som sjukgymnast 
kan fortsätta att vara yrkes-
verksam med titeln sjukgym-
nast. Alla som utexamineras 
får så klart den nya titeln.
Du valde att byta titel?  
– Ordet sjukgymnast indike-
rar att man arbetar med sjuka. 
Men yrket handlar om att 
hjälpa individer att komma till 
rätta med ett problem. Fysio-
terapeut är helt enkel ett mer 
passande namn, tycker jag.

noterat

Kommunens
första
fysioterapeut!

Strandskolan – ny skola i Lomma
Den nya skolan ska ligga på Sjögräsgatan, på tomten där förskolan tidigare 
hade sina paviljonger. Skolan kommer bli i två våningar med ett aktivitetshus. 
Den får åtta nya klassrum, fritidslokaler anpassade för barn i klass F till 3 och 
ett aktivitetshus med en mindre gymnastiklokal. Skolan ska stå klar till höst-
terminen 2017.
Den nuvarande boulebanan kommer att flyttas söderut och ta en del av nu-
varande hundrastplats. Boulebanan ska var klar 1 maj 2016.

Näringslivsranking
Lomma kommun placerade sig på 
plats 26 på Svenskt Näringslivs ran-
king av företagsklimatet i Sveriges 
kommuner.
Lomma klättrar därmed hela 21 pla-
ceringar.
Högst upp på listan placerade sig i 
år Solna.
– Vi är mycket glada för placeringen. 
Med det nya Näringslivsprogrammet 
som vi sjösatte i maj kommer vi att 
fokusera ännu mer på frågorna och 
arbeta vidare med dem, kommen-
terar näringslivsutvecklare Kristina 
Johansson.

Årets kalender här!
Snart är den klar, Lomma kommuns 
kalender för 2016.
Detta år blir det en planeringskalen-
der i A3-format där kanske hela fa-
miljen kan göra anteckningar om sina 
olika aktiviteter.
Bilderna är hämtade från Barnens 
Bästa – samarbetet mellan förskola, 
skola, fritid och socialförvaltning. Syf-
tet är att ge lite inspiration och locka 
till egna funderingar.
Planeringskalender kan hämtas på 
biblioteken och i kommunhuset från 
mitten av december.

Lomma klättrar
Lomma kommun klättrar från 15:e 
till 8:e plats i Lärarförbundets årliga 
ranking av Bästa skolkommun!
Varje år utser förbundet bästa skol-
kommun för att uppmuntra kommu-
ner som ger sina elever, lärare och 
skolledare goda förutsättningar.
Lomma kommun placerade sig bra 
även i den ranking som Lärarnas 
Riksförbund genomförde i septem-
ber 2015.
Där delar Lomma kommun andra 
platsen tillsammans med Sotenäs 
kommun.

Karstorpskolan N – ny skola för klass 1-3
Ännu en skola ska byggas på Karstorpsområdet, denna gång strax öster om nu-
varande Karstorp Norra. Utöver skolbyggnaden blir det även här ett aktivitetshus 
med gymnastiksal på cirka 150 kvm och lokaler för ”klubben” – fritids för fjärde-
klassare. Skolbyggnaden, som är i ett plan, innehåller nio klassrum och fritidslokaler. 
I den befintliga skolan kommer även vissa delar att byggas om, bland annat blir 
matsalen större. Skolan ska vara klar till höstterminen 2017.

Bilden visar de nya byggnaderna, med befintliga byggnader i grått.
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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

2 nov–4 dec
Jan-Åke Kristoffersson,
akvarell
Bjärreds bibliotek

21 nov–8 dec
Vinstutställning 
Lomma Konstförenings medlemslotteri.
Vinstdragning 1/12 kl 18.00.
Vinstutlämning 8/12 kl 18.00. 
Lomma bibliotek
Arr : Lomma Konstförening

8 dec–8 jan
Love Terins, måleri 
Bjärreds bibliotek

12 dec–5 jan
Felix Heintzenberg 
Naturfotografier 
Lomma bibliotek

6 jan–25 feb
Margit Hanqvist 
Målningar & Collage.
Vernissage 6 februari 13–15.
Arr : Lomma Konstförening 
Lomma bibliotek

FÖR BARN

Tisdagar kl 15.00
24 nov, 1 dec
26 jan, 2 feb, 9 feb och 16 feb
Sagostund, från 3 år
Bjärreds bibliotek

Fredagar kl 9.30
4 dec 2015 samt 5 feb, 19 feb 2016
Sagostund, från 3 år
Lomma bibliotek

Sö 29 nov kl 11.00 
Sånggudstjänst 
Med SPF Strandkören.
Strandkyrkan, Lomma
Arr: Strandkyrkans församling 

On 2 dec kl 12.00, 
On 16 dec kl 12.00 
Andrum – Lunchkonsert 
Bengt Wittje, orgel 
Lomma kyrka
Arr : Svenska kyrkan i Lomma 

Sö 6 dec kl 17.00 
Julkonsert med Kulturskolan 
Lomma kyrka

Ti 8 dec kl 19.00
Julallsångskonsert 
Gabriel Forss med musiker. 
Lomma kyrka
Arr : Svenska kyrkan i Lomma
Lö 12 dec kl 18.00 
Julkonsert 
Lomma Kyrkokör och La Voix. 
Lomma kyrka
Arr : Svenska kyrkan i Lomma,
Sensus Skåne Blekinge

Sö 13 dec kl 17.00 & 19.00
Luciagudstjänster
La Voix 
Lomma kyrka
Arr : Svenska kyrkan i Lomma

Sö 20 dec kl 16.00 & kl 18.00 
Julkonsert 
Med församlingens körer.
Biljetter (60 kr) köps på församlings-
expeditionen.
Flädie kyrka
Arr : Bjärreds församling

Sö 20 dec kl 17.00 
Julkonsert
med Gyllins Drängar 
Julens mest traditionella sånger.
Fri entré. 
Lomma kyrka

Lö 28 nov kl 11.15 
Minibio, från 3 år
Bjärreds bibliotek
Lö 19 dec kl 11.15
Bio på bibblan, från 7 år
Bjärreds bibliotek
Lö 28 nov kl 11.15
Lö 16 jan kl 11.15
Lö 23 jan kl 11.15
Lö 13 feb kl. 11.15 
Minibio, från 3 år
Lomma bibliotek

Ti 29 dec kl 13.00
Julfilm, från 7 år
Lomma bibliotek

Lö 23 jan kl 13.00
Lö 6 feb kl 13.00
Lö 20 feb kl 13.00
Bio på bibblan, från 7 år
Lomma bibliotek

TEATER

Lö 28 nov kl 19.00 
Kärleken, döden och
en slät kopp kaffe
Picknickteater med Sara Lindh och 
Niklas Fransson.
Sånger och berättelser av Ulf Lundell, 
Monica Zetterlund, Bodil Malmsten, 
Kristina Lugn, Olle Ljungström, Emmy-
lou Harris, Tom Waits med flera.
Insläpp 17.30.
Biljetter tel 070–3475460 samt i
kassan innan föreställningen. 
Lomma Folkets Hus 
Arr : Lomma–Bjärreds riksteaterför.

Fr 22 jan kl 19.00 
Det var som fan 
Picknickteater med Maria Annadottir. 
Mustiga skrönor från när och fjärran. 
Insläpp kl. 17.30.
Biljetter tel 070–3475460 samt i kassan
innan föreställningen.
Lomma Folkets Hus
Arr : Lomma- Bjärreds riksteaterför.

MUSIK

Lö 28 nov kl 15.00 
Adventsmusik 
Lomma kyrka
Arr : Svenska kyrkan i Lomma,
Sensus Skåne Blekinge
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Med reservation för ändringar.

To 24 dec kl 23.20
Julnattsgudstjänst 
Arr : Strandkyrkans församling av 
Equmeniakyrkan. 
Strandkyrkan, Lomma

Fr 1 jan kl 16.00 
Nyårsvesper 
Fiol: Gabriella Hurtig Hedlund
Orgel/piano: Isa Malm 
Bergakyrkan, Bjärred
Arr: Bjärreds församling

On 6 jan kl 16.00 
Mässa med musik 
Sång av Elin Andersson och Isa Malm 
Bergakyrkan, Bjärred

Lö 9 jan kl 16.00 
Nyårskonsert
Lomma Musiksällskap 
Sångsolist Eva Rydén, Malmö.
Musik av bla Johann Strauss, Frans 
Lehar, Hans Christian Lundby.
Entré 100:- Biljetter kan köpas på 
biblioteken i Lomma och Bjärred samt 
vid entrén på konsertdagen. 
Dansrotundan, Lomma

ÖVRIGT

Ti 24 nov kl. 18.30
Boktips inför julen
Eva Lassen presenterar läsvärda 
böcker ur årets bokutgivning.
Fri entré.
Biljetter hämtas på biblioteken.
Bjärreds bibliotek

Ti 24 nov kl. 19.00-21.00 
Jourkväll släktforskning 
Lomma Folkets Hus
Arr : Lomma–Burlöv
Släkt- o Folklivsforskare

On 25 nov kl 19.00 
Månadsmöte
i Lomma Rödakorskrets
PRO-Viva-kören. 
Havsblick
Arr. Lomma Rödakorskrets

Lö 28 nov kl 10.00-17.00, 
Sö 29 nov kl 10.00-17.00 
Julmarknad på Borgeby Slott 
Ponnyridning, dans runt granen, kör, 
julpyssel, dansuppvisningar, café, barn-
aktiviteter mm. 
Arr : Borgeby Slott

Lö 28 nov kl 15.00 
Live på Bio: La Bohème 
Från Kungliga Operan i Stockholm. 
Biljetter : Lomma Bibliotek
Lomma bibliotek
Arr : Lomma Folketshusförening & 
Lomma Bibliotek

To 3 dec kl 18.30-20.30
Taizégudstjänst
Open Space
Lomma församlingshem 
Arr : Svenska kyrkan i Lomma, Strand-
kyrkans församling och Nykraft

Sö 6 dec kl 11.00–17.00 
Julrundan i Lomma 
En gammaldags jul med traditionellt 
hantverk, halm, ull, keramik, julgodis, 
julbak, kransar, julpynt, julklapps-
återvinning, rimstuga, med mera. 
Arr : Lomma Event

Sö 6 december
Lions Julmarknad
Julbazar och korvförsäljning
Lomma Centrum
Arr: Lions Club Lomma

Ti 8 dec kl 19.00
Bildvisning/Naturen 
Inleds av Karl-Evert Lundgren. Med-
lemmar inbjuds att visa egna bilder. 
Strandkyrkan, Lomma
Ansvarig: Ingvar, 073–444 55 39.
Arr : Naturskyddsför. i Lomma-Bjärred

Fr 1 dec kl 19.30 
Föredrag med Ann Heberlein
Om människans längtan efter mening 
i sitt liv och längtan efter Gud.
Anmälan senast 30/11 till
irene.palsson@svenskakyrkan.se,
tel 046-440 41 59. Kostnad: 50 kr
Bergasalen, Bjärred 
Arr : Svenska kyrkan/Sensus studieförb.

Fr 11 dec kl 18.00 
Live på Bio: Stilla natt 
Från Göteborgs Konserthus. 
Julkonsert i barockens tecken.
Biljetter : Lomma bibliotek
Lomma bibliotek
Arr : Lomma Folketshusförening & 
Lomma Bibliotek

Sö 10 januari
Julgransinsamling i Lomma
Arr: Lions Club Lomma

Lö 16 jan kl 19.00 
Live på Bio: Pärlfiskarna 
Från Metropolitan i New York.
Biljetter : Lomma Bibl 040–641 13 73 
Lomma bibliotek
Arr : Lomma Folketshusförening

Sö 17 jan kl 11.00 
Tacksägelse för
förbrukade Biblar
Ta med dina förbrukade biblar så gör 
vi en tacksägelseakt. 
Strandkyrkan, Lomma
Arr: Strandkyrkan

Sö 17 jan kl 09.00 
Vandring Salviken-Vikhög 
Samling: Lomma busstation kl. 9.00, 
Bjärred centrum kl. 9.15 eller södra 
parkeringen vid Salviken kl. 9.30.
Ansvarig: Ingrid, 046–29 23 47
Arr: Naturskyddsför. i Lomma-Bjärred 

Lö 30 jan kl 09.00-11.00 
Kvinnofrukost 
Kajsa Bramsvik berättar om
”Så tröstar en sjukhusclown”.
Avgift 50:- 
Strandkyrkan, Lomma
Arr: Strandkyrkans församling

Sö 14 feb kl 09.00 
Fyledalen 
Samling: Bjärreds centrum vid Folk-
ungagatan kl. 9.00 och Lomma
busstation kl. 9.15.
Ansvarig: Thomas 072-720 16 16.
Arr : Naturskyddsför. i Lomma-Bjärred
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Oberoende av vilket system du an-
vänder så är det inte fel att kontrol-
lera och låta serva systemet innan 
vintern kommer på allvar.

Om din panna går på olja, pellets eller 
liknande, se till att du har fyllt syste-
met och att din leverantör står redo 
att fylla på vid behov under vintern.
 Provkör systemet och se till att allt 
cirkulerar som det ska. Är något fel så 
ska det uppdagas nu och inte när det är 
fem minusgrader utomhus.
 Se också över rör som löper på 

Kv. 52 i Lomma Hamn – Nu ska utemiljön göras klar!

Pristagare för ”berömvärda
insatser” utsedda
Lomma kommuns pris ”för berömvärda insatser” går i år 
till Inga-Maj och Helge Forsberg för deras insatser i att bi-
stå medmänniskor och därmed medverka till att Lomma 
kommun uppmärksammas positivt i omvärlden. Ett ar-
bete utöver det vanliga, enligt kommunstyrelsen.
 Inga-Maj och Helge Forsberg tilldelas priset för sitt 
mångåriga ideella arbete för att hjälpa behövande i Litau-
en, ett arbete som bland annat handlar om insamling av 
kläder, skor, rullatorer med mera, som därefter levereras 
till Litauen.
 Helge Forsberg har dessutom startat fruktodling i Li-
tauen vilket gett både sysselsättning för många men även  
inkomster från försäljning.
 Inga-Maj och Helge Forsberg tilldelas priset även för 
sitt medmänskliga arbete i Röda Korsets Väntjänst där de 
genom sitt engagemang hjälper och glädjer många äldre i 
kommunen. Lomma Aktuellt gratulerar!

Några vintertips från kommunens energirådgivare Georg Gremsperger:

Se över värmesystemet
kallvindar och kontrollera så att de är 
ordentligt isolerade. 
 Uppvärmningen är en stor ener-
gislukare i småhus. En bra sak är att 
kontrollera termostaterna och att de 
fungerar. De kan ofta kärva eller sitta 
fast efter några års användning!
 Lufta element vid behov, särskild 
om du har haft någon reparation under 
sommarhalvåret. Kontrollera trycket i 
systemet – när du släpper ut luft sänks 
trycket. Fyll då på systemet med vatten 
och kör igen. Lufta elementen åter ef-
ter ett par dagar och få upp trycket, 

så bör du vara klar inför vintern. 
 Under hösten är det ett konstant 
jobb att hålla undan löven. De vikti-
gaste åtgärderna är att se till att du 
har fungerande galler för stuprören 
så att du inte får ner löv i dem från 
rännorna, och att du hela tiden rensar 
bort löv och skräp.
 Om vatten samlats i stuprören på 
grund av att de varit igensatta och det 
sedan fryser på, så kan isen expandera 
så mycket att stupröret kan spricka. 
Ligger det vatten i rännorna kan de bli 
för tunga och rasa ner.

’’

’’
– I samband med att bostäderna bör-
jar bli färdigställda i kv. 52 i Lomma 
Hamn så kommer gator och trottoa-
rer runt kvarteret att färdigställas, be-
rättar Peter Axelsson, projektledare 
på samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Det gäller Naxosgatan, Fladängsgatan 
samt yta mot Strandvägen. 
 Nya träd kommer att planteras 
utmed Strandvägen och ny belysning 
monteras på Strandvägen och Fla-
dängsgatan.

Arbetet kommer att inledas på Nax-
osgatan och Fladängsgatan, med vat-
ten- och avloppsarbeten nu under 
december månad 2015.
 Resterande arbete kommer att utfö-
ras och färdigställas under våren 2016.

Energispartips finns också på hemsidan: Lomma.se under fliken bygga, bo och miljö/energi och klimat.
Energirådgivare Georg Gremsperger nås på telefon 040–641 11 73 eller via georg.gremsperger@lomma.se.

En liten installation i rondellen vid infarten till Bjärred och
Löddesnäs, som gladde många under Allhelgonahelgen.


