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Tre veckor med massor av dans!

Skolorna närmar sig 100 procent-målet

För fjärde sommaren i rad arrangeras Dansveckorna i Lomma. Det är ett unikt samarbete 
mellan Lomma kommun och olika föreningar och verksamheter inom dansområdet.

På programmet finns danskvällar med 
olika former av sällskapsdans, som 
linedance, gammeldans, salsa, lindy hop 
och bugg. Dessutom finns det en mängd 
workshops där man kan prova på 
mer individuella dansstilar. Det blir till 
exempel street dance, cirkus och dans
akrobatik för ungdomar, provapådans 
med en ugandisk dansgrupp på besök 
i Sverige, flamenco rumbas med mera. 

Dessutom visas dansföreställningen 
”Smashing”.

– Vi är oerhört glada över det fina sam
arbetet med alla engagerade förenings
medlemmar och att vi genom Dans
veckorna når ut till så många människor. 
Vi vill också passa på att berätta att vi 
i år breddar programutbudet och på 
Amfiteatern även arrangerar konserter, 

barnföreställningar och det så populära 
”Good Night Sun”. Nu hoppas vi på vack
ert väder och massor med besökare, 
hälsar Moa Briem och Mattias Larsson 
från Kultur & fritid i Lomma kommun.

Under Dansveckorna bygger vi upp en 
dansbana i Amfiteatern, i parken mellan 
Strandkyrkan och havet. Vid ihållande 
regn flyttar vi in på Lomma Dansrotunda.

45 programpunkter
Årets dansveckor arrangeras från den 
14 juli till den 3 augusti och erbjuder 
45 programpunkter. Alla danssugna är 
välkomna att prova på och alla program 
är gratis. 
Läs mer om Dansveckorna och övriga 
programpunkter i Lomma kommuns 
evenemangsbroschyr, som du hittar på 
lomma.se/upplevaochgora 

1 Samla regnvatten i en 
tunna och använd till be
vattning.

2 Fyll disk och tvätt maskin 
helt innan du kör dem och 
använd vattensnåla program.

3 Spara det vatten som  
blir över när du sköljer  
grönsaker eller kokar ägg, 
häll det i vattenkannan.

4 Stäng av vattnet medan 
du tar schampo, balsam och 
tvål eller borstar tänderna.

5 Undvik onödiga läckor  
– laga droppande kranar.

Varför ska jag spara?
För att det inte finns oändligt med rent vatten. Vi måste  
alla spara på vattnet för att det ska finnas tillräckligt både  
i sommar och i framtiden. Klimatförändring, torka, över
svämningar och miljöpåverkan hotar tillgången på vatten 
och gör det svårare att rena det vatten som finns i våra 
sjöar idag. 

Är du sugen på en aktiv semester? 
Nu har en bana för mountainbike 
byggts vid Spillepengs fritids
område längst i söder i vår 
kommun.

Banan har tre spår av varierande svårighets
grad, med fokus på att området ska vara 
tillgängligt med relativt lätt cykling. Nära 
parkeringen finns ett lättare spår som är 
300400 meter långt. Sedan finns ett spår 
på 3,5 km som går upp för backarna norrut 
med utsikt över Lommabukten. Det tredje 
spåret är 4,5 kilometer långt på en naturstig 
med svårare underlag.
Banan har anlagts av MTB Skåne.

Mountainbike på Spillepengen

De färska betygsresultaten 
visar att 95,3 % av niorna 
i Lomma kommun är 
behöriga till gymnasiet. En 
markant ökning från förra 
årets siffror på 89,6 % och ett 
steg närmre målet att alla 
elever ska bli behöriga.

Skolresultaten i Lomma kommun är 
fortsatt starka. Det står klart när vårter
minens betyg för årskurs 9 analyseras. 
Det genomsnittliga meritvärdet är 262,0 
poäng jämfört med 256,8 förra året.
– Detta är ett resultat av det framgångs
rika arbete som alla våra grundskolor 
bedriver med ledning och stimulans för 
att alla våra elever ska utvecklas så långt 
möjligt enligt utbildningens mål, säger 
verksamhetschefen Svenjohan David
son.
Andelen elever som klarar kraven för 
behörighet till gymnasiet är nu 95,3 % 

med nyanlända elevers resultat inräknat. 
Grundskolorna i Lomma kommun jobbar 
mot målet 100 %.
– Eleverna i vår kommun presterar 
extremt bra både när vi tittar på gym
nasiebehörighet och andelen elever 
som har minst E i alla ämnen. Målet är 

givetvis fortsatt att 100 % av eleverna 
ska nå gymnasiebehörighet. Lomma 
kommun är på många sätt Sveriges bästa 
skolkommun och det ska vi värna och 
utveckla vidare, säger Fredrik Axelsson, 
ordförande i barn och utbildnings
nämnden i Lomma kommun.

När solen gassar lockar våra 
stränder många besökare. 
Parkering för de bilburna 
kan då vara en utmaning. 

Enklast är förstås att promenera eller 
ta cykeln till stranden, men ibland krävs 
det andra transportmedel. Vid Långa 
bryggan finns parkering vid Bjärreds 
saltsjöbad, infart via Södra västkust
vägen och Parkallén, samt utmed Carl 
Olssons väg. Vid Habo Ljungs camping 
hittar du parkering på västra sidan av 
Södra västkustvägen. 
Vid Lomma Norra badplats finns parke
ring öster om Södra Västkustvägen på 
båtuppställningsplatsens norra del samt 
söder om Fyrkantsdammen – infart 
via Campingvägen. Vid Hamnhusen i 
Lomma ligger parkeringen vid Sand
hamnsgatan.

Kartor hittar du på lomma.se/badplatser

Höstterminen kan kännas långt borta. Men 
redan nu vill vi informera om förändringar 
vad gäller skolbiljetten för resor till och 
från gymnasiet. 

Gymnasieelever som är folkbokförda i Lomma kommun och 
som är berättigade till studiehjälp har möjlighet att få en 
skolbiljett för dagliga resor till gymnasiet (till och med vår
terminen det år eleven fyller 20 år). Förutsättningen är att 
avståndet mellan skolan och hemmet är minst sex kilometer.

Skånetrafiken erbjuder inte längre möjlighet att köpa de 
Pluskort som har funnits tidigare. Skolbiljetten gäller nu för 
fritt resande dygnet runt i hela Skåne måndag till fredag, 
mellan den 12 augusti 2019 och 12 juni 2020.

Skickas hem innan skolstart
Skolbiljetten är kostnadsfri och skickas hem till elev innan 
skolstart. Om du inte har fått kortet hemskickat en vecka 
innan skolstart hör du av dig till Kontaktcenter i Lomma 
kommun. Samma skolbiljett gäller under hela gymnasie
tiden, så var rädd om ditt kort.

Läs mer om skolbiljetten på skanetrafiken.se

Renoveringen av Pilängskolan i 
Lomma sker i etapper. Där den 
tidigare huvudentrén stod, står 
nu en trevåningsbyggnad med 18 
klassrum för barn i årskurserna 69 
år. Renoveringen följer tidplanen 
och just nu fylls huvudbyggnaden 
med nya möbler för att stå redo för 
inför skolstart.

– Det är redan full fart inför 
skolstarten, kommenterar Piläng
skolans rektor Mathias Persson
Bendoff, som ser fram emot att få 
välkomna både skolpersonal och 
elever till de nya lokalerna i höst.

Det som händer härnäst är att 
rivningen påbörjas av de äldre 
delarna av skolan. Nya Pilängskolan 
kommer att stå helt färdigt somma
ren 2021. 

Ny socialchef
Emma Pihl tillträder tjänsten som socialchef i Lomma 
kommun den 16 september. Hon kommer närmast från 
ett uppdrag som vård och omsorgschef i Båstad kom
mun. Dessförinnan har hon haft flera utvecklings och 
chefsuppdrag inom Region Halland. Emma är utbildad 
sjuksköterska och har en PhD inom Omvårdnad.

– Jag ser verkligen fram emot att börja arbeta i Lomma 
för att tillsammans med medarbetare, kollegor och 
förtroendevalda få fortsätta den utvecklingsresa som 
redan är påbörjad, säger Emma Pihl.

Skolbiljett för resor  
till och från gymnasiet

tips – så sparar  
du vatten

Full fart på 
Pilängskolan

Badplats- 
parkering 

Välkommen till Amfiteatern med start den 14 juli. FOTO: LARS EDLUND

Fredric Piper, Stiftelsen skånsk 
mountainbikeutveckling, Robert Wenglén, 
Lomma kommun och Mats Svanberg, 
ledamot i Sysavs styrelse vid invigningen. 
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Läs mer om hur du kan hjälpa  
till att spara vatten på 

vasyd.se

5


