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Första dagen kom eleverna från Bjä-
rehovskolan och Rutsborgsskolan och 
dag två från Pilängskolan, Karstorps-
skolan och Montessori. Sammanlagt 
handlade det om tretton klasser och 
runt 300 elever.
– Skolan har tillsammans med olika 
myndigheter och organisationer en 
viktig uppgift i att utbilda och infor-
mera ungdomarna. Men istället för 
att vi åker runt och besöka klasserna 
samlar vi alla på räddningsstationen 
en gång om året, berättar kommu-
nens säkerhetschef Anders Åkesson. 
Här finns plats för både teori och 
praktik.
 Att skapa en positiv ungdoms-
kultur i kommunen är en genomgå-
ende tanke med arrangemanget, men 
även att nå fram med information för 
att förändra attityder kring droger, 
mobbning, skadegörelse och stölder.

Uppskattade praktiska övningar
Dagen var indelad i olika arbetspass 
på olika stationer.
 Dagens ungdomar har vuxit upp 
med ett liv på nätet. Normaltillstån-
det är snarare att vara online än 
offline. På stationen ”Livet på nätet” 
handlade det bland annat om en kille 
som utsätter en klasskompis för en 

Realistisk utrymningsövning
avslutade 7:ors trygghetsdag
För andra året i rad arrangerades två dagar om säkerhet och trygghet för 
kommunens alla 7:or på räddningsstationen i Lomma. Dagen bestod av  
klassvisa föreläsningar men mycket handlade också om praktiska övningar 
där eleverna själva fick prova olika saker som att släcka brand eller kasta ut 
en livräddningskrans.

”facerape”. Ungdomarna fick också ta 
ställning till olika händelser som kan 
uppstå på nätet och vilka konsekven-
serna blir om man gör något olagligt. 
På stationen ”Hjärta att hjälpa” ingick 
praktisk övning i hur man gör hjärt- 
och lungräddning, hur en hjärtstartare 
fungerar och om Heimlich-manövern 
ifall någon sätter i halsen. På rädd-
ningstjänstens station blev det prak-
tisk övning med handbrandsläckaren.
 I elevernas pratstund med po-
lisen fick man fick en nyttig insyn i 
hur rättsprocessen fungerar och vilka 
konsekvenser ett brott kan få för 
framtiden. 
 Svenska Livräddningssällskapet be-
rättade om hur man beter sig i när-
heten av vatten och Friskis & Svettis 
förklarade den gynnsamma koppling-
en mellan fysisk aktivitet och hjärnans 
välbefinnande med många roliga öv-
ningar.

Nästan som på riktigt
Båda dagarna avslutades med en ut-
rymningsövning från ett provisoriskt 
uppbyggt disco i en lagerlokal intill 
räddningsstationen.
 Utrymningsövningen syftar till att 
ge eleverna en känsla av hur det är 
att vara i en rökfylld lokal även om 

det denna gång enbart var helt ofarlig 
teaterrök. Men upplevelsen blev ändå 
ganska verklighetstrogen när röken 
släpptes på och man inte såg mer än 
skuggor framför sig och den upplysta 
utrymningsskylten som alla skulle ta 
sig mot.
 Utrymningen gick ordnat till och 
eleverna fick enbart gott betyg av alla 
som arrangerat dagen.

Det var inte lätt att orientera sig när 
discolokalen fyllts med tjock teaterrök. 

Tur att utrymningsskylten fanns.

Att nå fram med livräddningskransen
utan att träffa den ”nödställde”
i huvudet var inte helt lätt.
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noterat

Fick du ett sadel-
skydd på din cykel?
Den 3 juni monterades 400 sadel-
skydd på cyklar som stod parkera-
de ute på olika platser i kommunen. 
”Schyssta föräldrar köper inte ut!” 
var budskapet som fanns tryckt på 
skyddet.
Folkhälsomyndigheten är initiativta-
gare till kampanjen ”Tänk Om” och 
är ett samarbete med Systembola-
get, Länsstyrelsen och Polisen och 
kommuner runt om i landet, däri-
bland Lomma kommun.
 Syftet är ganska uppenbart; Att 
förmå vuxna att inte köpa ut alko-
hol till ungdomar eller bjuda på al-
kohol, vilket inte är helt ovanligt i 
samband med större helger eller 
skolavslutningen.
 Forskning visar att föräldrar ge-
nom sin roll som gränssättare och 

Höjning av VA-avgifter
Höjning av VA-avgifter för vatten och spillvatten med 4 % från den 
1 juli 2015. Avgifterna för dagvatten är oförändrade liksom avgif-
terna för anslutning.
Kommunfullmäktige fattade beslutet 23 april 2015. Beslutet beror 
på ökade omkostnader bland annat för inköp av vatten.

Bjärreds norra
infart blir
säsongsanpassad
Cirkulationsplatsen vid norra infar-
ten till Bjärred har många haft syn-
punkter på under längre tid. 
– Egentligen var planteringen ganska 
fin med strandängsväxter, men för 
de flesta som for förbi såg det mest 
ut som ogräs, konstaterar Lennart 
Persson, parkansvarig på Lomma 
kommun.  Dessutom hade cirku-
lationsplatsen en fördjupning som 
gjort att man inte såg hela ytan.
 Cirkulationsplatsen har nu byggts 
om och ett nytt växtprogram har ta-
gits fram, som ska göra att den kom-
mer byta utseende efter årstidernas 
skiftningar.
– Det blir en moderniserad entré, 
konstaterar Lennart Persson.

Gångbro till kanalen i Lomma Hamn
Under maj månad pågick förberedelserna för att möjliggöra montering av en 
gångbro strax söder om den befintliga bron.
 Själva bron håller på att tillverkas i Helsingborg och kommer att köras i ett 
stycke hit för att monteras i början av juni. Öppnande av bron kommer att ske 
någon gång under midsommarveckan, det vill säga under vecka 25.
 Bron behövs för att ta hand om den stora mängd gående på kajsidan längs 
Kajgatan, på väg till Lomma Beach, speciellt sommartid vid vackert väder. 
Not: Ovanstående bild visar principutförandet av bron.

Strandängarna 
Etapp II
Nu har planerna på färdigställandet 
av en högre skyddsvall mot framtida 
översvämningar med mera, i södra 
Lomma utmed Strandvägen, kommit 
en bra bit på väg mot genomförande.
 Den 12 augusti kommer det att 
bli förhandlingar i Mark- och Miljö-
domstolen på plats i Lomma.
 Om allt faller väl ut vid dessa 
förhandlingar kommer detaljprojek-
teringen att påbörjas i höst. Genom-
förandet planeras ske under nästa år.

Biblioteken har
öppet i sommar:
Gäller 15 juni–16 augusti:
LOMMA BIBLIOTEK
Måndag-tisdag kl 10–20
Onsdag-torsdag kl 10–19
Fredag kl 10–18
Lördag kl 11–15

BJÄRREDS BIBLIOTEK
Måndag-tisdag kl 13–19
Onsdag-fredag kl 10–16

vuxna förebilder har stora möjlighe-
ter att påverka sina barns alkoholde-
but och framtida konsumtionsmöns-
ter.
 Fick du inget sadelskydd men 
gärna vill ha ett? Det finns ett li-
tet lager kvar i kommunhuset, hos 
Kontaktcenter.
 Först till kvarn gäller!
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Mekanisk och termisk ogräsbekämpning
Att rensa mekaniskt med hacka, skyffeljärn eller kniv på 
stenbelagda områden och grusgångar minskar behovet för 
att använda kemiska bekämpningsmedel väldigt mycket. 
 Till lite större ytor kan en handdriven gräsklippare el-
ler el- eller batteridrivna motorredskap användas för att 
minimera behovet av att använda kemiska bekämpnings-
medel på större gräsbeklädda ytor samtidigt som man 
gör miljön en tjänst genom att inte använda fossila bräns-
len för den mekaniska ogräsbekämpningen.

Man kan ogräsbekämpa miljövänligt

För att värna om vår omgivning genom att minska användandet 
av kemikalier i vår vardag och därmed bidra till målet om en gift-
fri miljö vill Miljöenheten informera om miljövänliga alternativ för 
ogräsbekämpning.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Miljöenheten

Nu börjar våren komma och sommaren är snart här.
Med dessa årstider kommer också det där förargliga 
ogräset och den årligt återkommande bekämpningen av 
problemet kommer som ett brev på posten.

Ytmaterialet spelar en stor roll för hur omfattande ogräs-
etableringen blir på en yta. För att inte skapa goda förhål-
landen för ogräs bör man undvika grus med stor andel 
finmaterial, till exempel stenmjölsytor, samt undvika ytma-
terial som har många skarvar, som till exempel kullersten 
satt i sandbestämmer och andra platt- och gatstensytor, 
 Man bör även undvika allt för många övergångar mellan 
olika material på sina växtområden eftersom övergångsy-
torna är vanliga tillhåll för ogräs. 
 Vid ytor med skarvar och övergångar mellan material 
kan man med fördel använda kantlistor mot till exempel 
hårdgjorda ytor.
 Ett annat tips för förebyggande åtgärder är att mark-
täcka kring grönsaker, bär- och örtbuskar och nyplante-
rade växter eftersom det minskar ogräsets etablerings-
möjligheter, bevarar fukten i marken och skyddar jordens 
struktur. Du kan till exempel använda halm, flis eller fi-
berduk. Täckning med gräsklipp, växtrester eller halvfärdig 
kompost tillför också näring. 

När ogräset kommer
Att vara ute i god tid och agera snabbt när ogräset först 
visar sig lönar sig i längden i fråga om skötseltid och kost-
nad. Därför är det bra att ha som rutin att hålla extra 
koll på områden där man sått nytt, de fyra första veck-
orna. Att plantera ettåriga blommor i skarvarna mellan 
ytmaterial eller växtområden kan vara ett effektivt sätt att 
konkurrera ut ogräs från att etablera sig där.

Samhällsbyggnadsförvaltningen tipsar inför ogrässäsongen:

Dock bör man upprepa mekanisk och termisk ogräsbe-
kämpning flera gånger per säsong och att man tar bort 
ogräset både på våren och hösten så det har mindre 
chans att etablera sig ordentligt.

Tack för att du värnar om vår gemensamma miljö!

Renhållning i form av sopning är en åtgärd som i 
mycket stor utsträckning påverkar ogräsens eta-
bleringsförmåga och tillväxt.
Ansamling av löv, jord och sand utgör en fin gro-
grund för ogräs på hårdgjorda ytor vilket effektiv 
motverkas genom sopning.

Att använda en gaslåga eller upphettning med 
ånga för att bränna bort ogräset kan i vissa om-
råden vara ett bra alternativ till mekanisk ogräs-
bekämpning och kan utesluta behovet av att an-
vända kemiska bekämpningsmedel.



5

Under Lommafesten fanns även 
Lomma kommun på plats med per-
sonal från alla de olika förvaltning-
arna. De fem partytälten inramade 
en gemytlig gata på Varvstorget och 
tidvis var det mycket folk och väl-
digt trångt.

Intill fanns även Skånetrafiken, Poli-
sen, Vakande ögon och Räddnings-
tjänsten med Offensiv Enhet.
 Lite livfullt blev det när Rädd-
ningstjänsten fick ett larm och körde 
från platsen med blåljus och sirener 
påslagna. Var det ett riktigt larm? var 
frågan som viskades mellan besökar-
na. Under förmiddagen visades även 
ett prov på räddningsarbetet vid en 
påhittad trafikolycka, där man klippte 
upp taket på olycksbilen. 
 Många besökare tog chansen att 
provsmaka skolmaten. I detta fall var 
det thailändsk nudelwok med kokos 
och kyckling, sweet chilisås och soja 

Lomma kommun i eget 
kvarter på Lommafesten

som tillagades på plats i en stor wok-
panna. Och ja, det doftade och sma-
kade mycket gott!
 Socialförvaltningen informerade 
och Barnens Bästa hade ”pricka-rätt-
med-bollen-tävling” varje halvtimma 
där vinsten var en bok om relatio-
nerna mellan barn och vuxna.  Dess-
utom samlade man in kloka ord från 
besökare över 65 år, ord som kanske 
kan bli en bok så småningom. Besö-
karna kunde även köpa bröd och 
marmelad från Daglig Verksamhet.
 VA-verket berättar om vattnets 
väg och den som klarade frågorna i 
en frågesport kunde få en vattenflas-
ka som belöning. Dessutom kunde 
man ställa frågor om konsument-
upplysning, Lommastråket, nybyggna-
tion och allt annat som man jobbar 
med på Lomma kommun. 
 På Tullhustorget fanns fritidsgår-
den Centralen som arrangerade en 
poängjakt för barn och ungdomar.

Efterlysning: Vi söker den person som på Lommadagen besökte Socialförvaltning-
ens tält i ett angeläget ärende och dessutom lämnade kontaktuppgifter.
Vi har inte lyckas nå dig. Hör av dig igen.
Kontakta, avdelningschef Åsa-Marie Sundström 0733-41 13 02
alternativt asa-marie.sundstrom@lomma.se
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En vecka tidigare än planerat öppnades den nya cirku-
lationsplatsen i korsningen där Södra Västkustvägen/väg 
908 ansluter sig till Strandvägen/väg 905 i Lomma.
 En trafikkorsning som är mycket efterlängtad både 
av pendlare från de norra delarna av kommunen men 
främst från Lomma Hamn. Först ut i rondellen var ett 
antal veteranfordon som simultant kom in i korsningen 
från alla tre tillfarterna.

Cirkulationsplatsen har länge funnits med i kommunens 
planering. Egentligen redan sedan planerna för Lomma 
Hamn-projektet tog form. Med 1500 nya lägenheter i 
hamnområdet och med 80 % utpendling till arbetsplatser 
i andra kommuner skulle en pendeltrafik genom Lomma 
centrum bli ohållbar. När en så stor andel av bostäderna 
nu är klara var det dags.
 Men det fanns en del begränsningar att ta hänsyn till. 
På två sidor, norr och öster om platsen finns två natur-
områden med dammar, så egentligen fanns det enbart en 
sida som kunde byggas ut för cirkulationsplatsen.
– Efter lite fixande och trixande ser vi nu resultatet, berät-
tar projektledaren Bengt Strengbom.
 Tillsammans med skulptören Ingrid Enarsson invigde 
kommunstyrelsen ordförande Anders Berngarn den nya 
cirkulationsplatsen. Anders Berngarn riktade ett speci-
ellt tack till alla tålmodiga kommuninvånare som brukar 
använda korsningen. För att åstadkomma en så säker 
arbetsmiljö som möjligt och snabba på byggprocessen 
valde man att helt stänga av korsningen och leda om tra-
fiken under arbetet.
– Det var inte lätt att få gehör för idén, berättar Bengt 

”Trafikstockning” direkt!

Efterlängtad
cirkulationsplats
invigd

Strengbom. Många trodde att kommunen skulle bli över-
svämmad av klagomål, men det har faktiskt inte kommit 
in ett enda.
 Skulptören Ingrid Enarsson förklarade rondellens ut-
smyckning, ett stort orange segel, med att det var en pas-
sande symbol för hur hon uppfattar Lomma – kustnära 
och med ett mycket livaktigt båtliv.
– Jag vill att det ska bli ett signum för Lomma, konstate-
rade hon i sitt invigningstal.
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Bilaga från Barnens Bästa
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Andelen tonåringar med psykosomatiska besvär ökar. 
Folkhälsomyndighetens undersökning Skolbarns hälso-
vanor talar sitt tydliga språk. Dubbelt så många elever 
idag jämfört med för 20 år sedan lider av psykosoma-
tiska besvär och skolstress pekas ut som en stor bidra-
gande faktor.

Till hösten kör ett pilotprojekt om skolstress igång på Bjä-
rehovskolan.
– Det är allt fler unga som kommer till mig med olika sym-
tom på ohälsa, som oro, magont, huvudvärk och sömn-
svårigheter, ofta orsakade av stress i skolan. Ökningen är 
stor bland både pojkar och flickor i 13- till 15-årsåldern, 
säger Inga Stener, skolsköterska på Bjärehovskolan.

Bjärredselever tillfrågade
På förekommen anledning tillfrågades alla eleverna i års-
kurs 8 i Bjärred om sin upplevelse av skolarbetet. Den 
samlade bilden visade de allra flesta känner sig ganska 
eller mycket stressade.
 Eleverna ger en samstämmig bild av att skolarbetet tar 
mycket tid och att det är svårt att hinna med. 
– Bilden som eleverna målar upp är att de sitter flera tim-
mar varje dag efter skolan för att läsa till prov, läxförhör 
eller avstämningar, berättar Helen Thyter, samordnare för 
Barnens Bästa. Men samtidigt tror jag inte att eleverna är 
effektiva under två-tre timmars pluggande. Telefonen tar 
säkert en del av uppmärksamheten. 
 
Plugga smartare
Än så länge är det egentligen bara ramarna för projek-
tet som är klara. Det som för närvarande är klart är att 
man kommer jobba med tre ingångar – hur kan eleverna 
plugga smartare, hur kan föräldrarna bäst stödja sina ung-
domar och vad kan pedagogerna göra för att underlätta 
skolsituationen.
– De flesta av våra ungdomar är väldigt föreningsaktiva, 

vilket i grunden är mycket positivt. Men fritidsaktiviteter 
som ska vara något bra och berikande kan ibland också 
vara en orsak till stress, säger Ann-Louise Raquette Berlin, 
områdeschef och rektor på Bjärehovskolan.  
 Istället för tre, fyra aktiviteter i veckan som en del barn 
har, kanske det räcker med en eller två. 
 Startskottet går den 2 september då forskaren Anna 
Tebelius Bodin kommer till skolan. Hon är en av skolsve-
riges mest anlitade föreläsare om inlärning och undervis-
ning. Det kommer vara en eftermiddag med fortbildning 
för lärarna utifrån vetenskapen om hur vi lär och hur vi 
tar teorierna in till vardagen i klassrummet. 
 Föräldrarna i årskurs 6-9 kommer bjudas in till en fö-
reläsning om hjärnan och inlärning. Det utlovas konkreta 
tips om målsättningar, motivation, självbild och verktyg.  
– Vi har fantastiska elever och föräldrar på Bjärehovsko-
lan. De är ambitiösa och vill mycket. Det vill vi så klart ta 
tillvara på, säger Ann-Louise Raquette Berlin.

Skolstress orsak till
tonåringars besvär

Den 15 augusti kl 14.00 är det dags för invigning av nya Slättängshallen!
Föreningar som kommer att ha sin verksamhet i hallen visar sina sporter och säkerligen blir 
det en eller annan spännande match i samband med invigningen. 
Mer information på www.lomma.se lite närmare evenemanget!

INVIGNING!
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Personalen på förskolorna hade i 
samtal med barnen pratat om vad 
man hade för önskningar. Idéerna blev 
många och i en del fall riktigt spän-
nande och annorlunda.
 Eller vad sägs om att kasta stövel, 
cykla runt huset, göra armband av pär-
lor, rita utomhus eller ligga på rygg och 
se vad molnen föreställer?
 På Smultronställets förskola i Lomma 
arrangerades ett lopp för alla barnen. 
Dessutom hade personalen på en del 
förskolor hittat på egna överraskning-
ar för barnen, som teater.
 På Smultronställets förskola finns 
allt från riktigt små barn till de som är 
ett par år. När vi tittade förbi så var 
man i full färd med att värma upp och 
öva på starten. Kanske inte helt lätt 
om man knappt har styrfart på benen 
i vanliga fall.
Vem som vann? Alla, så klart!
 Barnen som deltog i loppet fick 
en liten medalj att visa upp för föräld-
rar, syskon, släkt och kompisar.

Ett myller av aktiviteter
på Förskolans dag
Det blev ett myller av aktiviteter ute på förskolorna i kommunen när För-
skolans dag, i år tillsammans med Barnens Bästa, firades i Lomma. Speciellt 
denna gång var att barnen hade fått önska sig vad man ville göra på dagen.
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Matavfallet gör stor skillnad 
även under sommaren
I sommar när den efterlängtade värmen kommer kan 
detta vara bra att tänka på detta:
Vecka 27-36 töms tvåfackskärlen samt kärl 1 varje vecka.
• Fyll inte matavfallspåsen mer än till markeringen i påsen.
• Stäng påsen ordentligt, så att inget kan falla ut. 
• Fyll inte kärlet mer än att locket går att stänga.  
• Låt matavfallet rinna av innan det slängs i påsen. 
Av ditt matavfall görs biogas och biogödsel, ett miljövänli-
gare alternativ till bensin och konstgödsel. Att slänga mat-
avfallet i den bruna papperspåsen istället för i restavfallet 
är ett enkelt sätt att göra stor betydelse för den lokala 
och globala miljön

noterat

Stort tack för att ni hjälpte 
till att göra Lomma kommun 
fint inför sommaren
Under sju veckor hjälpte över 1000 elever från Lomma 
kommuns skolor och förskolor till att plocka skräp i 
kommunen.
Under två dagar i början av maj engagerades även allmän-
heten då Clean Up Land och Clean Up Kust anordna-
des tillsammans med PEAB. Under de veckorna samlades 
mycket skräp in som bidrar till renare land och hav. 
 I naturen är fimpar och snus det vanligaste skräpet 
följt av papper och plast. I haven är plasten absolut mest 
förekommande och försvinner dessvärre aldrig helt.

Två ytterligare kvarter inom Brohusområdet
Inom CA:s område Brohus har två nya kvarter nu på-
börjats. Det är Höjehusen mellan Brohus förskola och 
den gamla Disponentvillan.
Område gränsar direkt till Solskensparken och Höje å. Bostä-
derna, 14 stycken, kommer att byggas som parhus i två plan.
 Inom kvarter 35 mellan Hamnallén och Brohusvägen 

Lomma Årets Superkommun!
Lomma kommun var en av tre nominerade till Dagens 
Samhälles pris för Årets Superkommun i Götaland.
Syftet med utnämningen är att uppmärksamma de kom-
muner som har bäst förutsättningar att möta framtida 
samhällsutmaningar. 
 Rankingen baseras på ett tiotal statistiska variabler 
som tillsammans ger en bild av hur väl varje kommun står 
rustad inför framtiden.
– Det är självklart oerhört roligt, säger kommunstyrelsens 
ordförande Anders Berngarn. Här ser vi ännu ett resultat 
av väldigt många års konsekvent arbete mot de mål som 

vi satt upp. Lomma kommun är inne 
i en positiv spiral och utmärkelsen 
stärker så klart ytterligare bilden av 
en framgångsrik kommun, konstate-
rar Anders Berngarn och fortsätter ; 
– Den bilden är viktig att vårda för 
att familjer även framöver ska se 
kommunen som en attraktiv bo-
stadsort och dessutom fortsatt 
locka entreprenörer att satsa på 
Lomma kommun.

samt söder om befintlig bebyggelse kommer två typer av 
bostäder att byggas.
 Utmed Hamnallén blir det 8 radhus, i samma stil som 
de som redan är byggda norr om detta kvarter och innan-
för dessa blir det en typ av liderhus, 10 stycken.  Alla dessa 
bostäder blir i två plan.



UTSTÄLLNINGAR

1 juni–31 aug
kl 13.00–19.00
Medlemmar i Svenska Konst-
närsförbundet ställer ut. 
Varje lördag byts utställarna.
Bjersunds Tegelbruksmuseum
Galleri Stallet

7 jun–30 aug 
BjersundsTegelbruksmuseum
Söndagsöppet kl. 13–16.  
Kaffeservering, konst, fotoutställning.
Arr: Hembygdsföreningen i Lomma 
kommun www.hembygd.se/lomma 

25 juli–16 aug
40 år med akvarell
Håkan ’Lin Haogan’ Lindskog
Öppet: lörd-sönd kl 11.00–17.00,
onsd kl 17.00–20.00

Skånska Lantbruksmuseet
i Alnarp
Öppet onsdagar och söndagar
kl. 13–16 under april–oktober.
Fri entré.

MUSIK

23 jun kl 19.30
Skånes Orgelveckor 
Ursula Grahm, orgel,
Boguslaw Strobel, piano,
Kristien Roels, violin, Belgien
Bergakyrkan, Öresundsvägen 9 

24 jun kl 19.00,
5 jul 18.00 och
8 jul kl 19.00
Skånes Orgelveckor 
Konsert
Lomma kyrka

4 aug kl 19.30 
Sharón Clark & Mattias Nilsson –
His Hand in Ours 
Hymner, gospel och spirituals.
Bergakyrkan, Bjärred

6 aug kl 19.30 
Konsert 
Marie-Anne Radby, sopran,
Olle Nilsson, orgel
Bergakyrkan, Bjärred

9 aug kl 18.00 
Vid flygeln - Julia Isaksson
Bergasalen, Bjärred

11 aug kl 19.30 
Rosa sammet och doftande blå 
Duetter och sånger
vid havsbandet
Signe Jeppesen, mezzosopran,
Christer Arwidsson, tenor,
Julia Sigova, piano.
Bergasalen, Bjärred

12 aug kl 18.00 
Allsångståget

Linda Lundqvist och Allsångsbandet är 
tillbaka. I år minns vi det glada 50- och 
60-talet med rockabillytema. Fri entré. 
Långa Längan 
Arr: Kultur- och fritidsnämnden

13 aug kl 19.30
Sommarimpressioner
Ensemble Trio di Legno
Lovisa Stenberg, tvärflöjt,
Fredrik Stenberg, sax/klarinett/flöjt,
Inga-Britt Niemand – piano.
Bergasalen, Bjärred

16 aug kl 18.00
Promenadkonsert med
Limhamns Brassband
Bergaparken

12 jul kl 18.00 
Trio Indigo 
Stämningsfulla psalmer och visor i 
egna tolkningar.
Stina Andersdotter-bas,
Tim Carlstedt-gitarr,
Emanuel Nyman-trummor.
Fjelie kyrka

13 jul kl 16.00
Skånes Orgelveckor 
Marietta Kruzel Sosnowska, orgel, 
Jolanta Sosnowska, violin, Polen. 
Borgeby kyrka

14 jul kl 19.00 
Skånes Orgelveckor 
Marietta Kruzel Sosnowska, orgel, 
Jolanta Sosnowska, violin, Polen. 
Strandkyrkan, Lomma

16 jul kl 19.00 
Skånes Orgelveckor 
Konsert.
Lomma kyrka

19 jul kl 18.00 
Trio Block 
Livets pärlor –
En kväll med Frälsarkransen.
Elin Lundström, sång, tvärflöjt
Andreas Stigsson, tvärflöjt, slagverk
Henrik Lundström, gitarr. 
Fjelie kyrka

20 jul kl 16.00 
Skånes Orgelveckor 
Kristina Nilsson, sång,
Robert Bennesh, orgel, piano.
Borgeby kyrka

25 jun kl 19.00 
Nordiska Ungdomsorkestern
Bergasalen, Bjärred

26 jul kl 18.00 
Klockarmusik
med Reine Steen Trio
Fjelie kyrka

1–9 Augusti, kl 20.00 hela veckan
Goodnight Sun i Lomma
Musik på trädäcket Lomma bibliotek
Peter Tegnér med gäster
Arr: ABF i samarbete med
Kultur- och fritidsnämnden
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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 



ÖVRIGT

26 jul kl 13.00–16.00
Kuriosakafé 
Sommarloppis, mat- och konsthant-
verksgata och prova på Qi Gong. 
Arr: Hembygdsför. i Lomma kommun
Bjersunds Tegelbruksmuseum 

15 aug kl 10.00 
Slåtterdags i Domedejla 
Tag med: Matsäck och kikare
Samling: Lomma busstation kl. 10.00 
eller Rutsborgskolan kl. 10.15
Ansvarig: Lars-Göran, 0721-84 73 26 
Arr: Naturskyddsför i Lomma-Bjärred 

16 aug kl 10.00
Insekternas dag 
Tag med: Fika samt burk med lock 
Samling: Lomma kyrka kl. 10.00
Ansvarig: Henrik, 070-89 89 179 
Arr: Naturskyddsför i Lomma-Bjärred 

1 sep kl 14.00–16.00
Joureftermiddag
släktforskning 
Arr: Lomma-Burlöv Släkt- o Folklivs-
forskare
Lomma Folkets Hus 

To 3 sept kl 19.00 
Författarbesök: Aris Fioretos
Entré 50 kr, biljetter på biblioteken 
fr.o.m. 20/8.
Arr : Kultur- och fritidsnämnden
samt ABF
Lomma bibliotek

5 sep kl 14.00 
Historisk promenad
i södra Bjärred 
För dig som är nyinflyttad eller nyfi-
ken på Bjärreds historia.
Avslutas med kaffe på Museet (25kr). 
Samling vid Gamla stationen kl 14.00. 
Arr: Hembygdsföreningen i Lomma 
kommun www.hembygd.se/lomma/ 

10 sep kl 18.15 
Naturkväll Löddesnäs 
Tag med: Matsäck och kikare
Samling: Lomma busstation kl. 18.15 
för samåkning eller P-plats vid Löd-
desnäs fågeltorn 18.30
Ansvarig: Thomas, 072-720 16 16 
Arr: Naturskyddsför i Lomma-Bjärred 

TEATER

21 jul & 22 jul kl 19.00 
Skånska Operan ger Carmen 
Möt operavärldens favorit-rebell.
Biljetter : Lomma & Bjärreds bibliotek 
och www.skanskaoperan.se
Borgeby slott

21, 22, 28 och 29 aug kl 18.00,
samt 23 och 30 aug kl 16.00 
Ett odjur till hembiträde
Sommarteater på Strandvägen.
En nyskriven komedi i folklig anda. 
Här drivs med klassamhälle, moral 
och pigdebatt. Dessutom bjuds på 
välkända ”örhängen” från 40-talet. 
Strandvägen 232, Lomma

5 sep kl 18.00 
Kickoff med Teaterföreningen
Musikaliska smakprov ur 
Malmö Operas kommande repertoar.
Medverkande: Rickard Söderberg och 
Johan Reis.
Biljetter á 50 kronor kan köpas på 
biblioteket.
Pilängsteatern, Lomma

19 sep kl 19.00 
Don G med Malmö Opera 
Don Giovanni; mytomspunnen adels-
man känd för sitt utsvävande liv. 
Biljetter : Lomma bibliotek eller tel 
070-3475460. 
Arr: Lomma Bjärred Riksteaterför.
Pilängsteatern, Lomma

FÖR BARN

6 sep kl 16.00
Peka Trumma
Dansa med Teater Tre
För barn 1-3 år.
Biljetter : Lomma Bibliotek
Lomma Folkets Hus

Må 14 sept kl 19.00 
Författarbesök:
Cecilia Uddén 
Sveriges radios utrikeskorrespondent.
Entré 50 kr, biljetter på biblioteken 
fr.o.m. 20/8.
Arr : Kultur- och fritidsnämnden
samt ABF
Lomma bibliotek

17 sep kl 18.00 
Ulf ”Masken” Andersson -
I min backspegel 
Rockaren, föredragshållaren, stuntman-
nen Ulf ”Masken” Andersson kåserar. 
Biljetter : Lomma Bibliotek
Arr : Lomma Folketshusförening
Lomma Folkets Hus

21 sep kl 19.00–21.00 
Jourkväll släktforskning 
Arr: Lomma-Burlöv Släkt- o Folklivs-
forskare
Lomma Folkets Hus

To 24 sept kl.19.00 
Författarbesök:
Ebba Witt-Brattström
Entré 50 kr, biljetter på biblioteken 
fr.o.m. 20/8.
Arr : Kultur- och fritidsnämnden
samt ABF
Lomma bibliotek

27 sep kl 09.45 
Matsvamp i Vombs fure 
Tag med: Matsäck, svampkniv, kikare
Samling: Bjärred centrum kl. 9.45 eller 
Lomma busstation kl. 10.00
Ansvarig: Bengt, 046-29 37 30 
Arr: Naturskyddsför i Lomma-Bjärred 

29 & 30 aug
Lions loppmarknad 
Arr: Lions Club Lomma
Dansrotundan, Lomma 

30 aug kl 10.00 
Pilgrims-cykla 
Gudstjänst i Bergakyrkan. Därefter 
cyklar vi till Borgeby kyrka, Flädie 
kyrka, Fjelie kyrka och tillbaka till Ber-
gagården. Ta med matsäck och cykel. 
Upplysningar : Anna Kristiansson,
anna.kristiansson@svenskakyrkan.se 
eller 046-440 41 53.

kultur & evenemang
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Med reservation för ändringar.
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Så här är Lomma kommun organiserad - del 3!
Tekniska nämnden och Miljö- och byggnadsnämnden

Det är nämnderna som har ansvar för detaljerna.
Det är kommunfullmäktige som beslutar i större viktiga 
frågor i en kommun, bland annat när det gäller hur den 
ska vara organiserad. Det är därmed också fullmäktige 
som bestämt att Lomma kommun ska ha sex nämnder 
som var och en ansvarar för olika delar av kommunens 
verksamheter – barn- och utbildningsnämnden, kultur- 
och fritidsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden, social-

nämnden, tekniska nämnden, valnämnden samt dessutom 
överförmyndaren. Förtroendevalda i nämnderna är även 
valda av kommunfullmäktige.
 Nämnderna ska självständigt besluta i frågor som rör 
förvaltningens ansvarsområde och har dessutom i uppgift 
att bereda ärenden till kommunfullmäktige samt att följa 
upp att fattade beslut också verkställs.

Fler nämnder presenteras i kommande nummer.

Nämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare och 
ansvarar för teknisk verksamhet, både avgifts- och skatte-
finansierad och är även kommunens trafiknämnd.
Ordförande: Alf Michelsen (M)
1:e vice ordförande: Lennart Månsson (M)
2:e vice ordförande: Rune Netterlid (S)
Nämnden samordnar bygg-, anläggnings- och exploate-
ringsverksamhet samt ansvarar för kommunens fastighe-
ter, gator, vägar, parkområden, allmänna platser, vatten- 
och avloppsanläggningar samt hamnanläggningar.
 Nämnden ansvarar även för kommunens verksam-
het inom trafiksäkerhetens område samt svarar för 
transport, återvinning och bortskaffande av avfall som 
ankommer på kommunen enligt miljöbalken.

Tekniska nämnden

Nämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare och
ansvarar för miljö- och hälsoskyddsverksamhet, byggverk-
samhet samt kart och mättjänst.
Ordförande: Jerry Ahlström (M)
1:e vice ordförande: Patrik Bystedt (M)
2:e vice ordförande: Lennart Nilsson (S)
Nämnden har enligt reglementet ansvar för byggverk-
samhet, miljöverksamhet, hälsoskydd, livsmedelstillsyn 
samt kart och mättjänst.

Det dagliga arbetet inom nämndernas verksamhetsområ-
den sköts av samhällsbyggnadsdsförvaltningen.

Miljö- och byggnadsnämnden

Tekniska nämnden

Miljö- och byggnadsnämnden


