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Nästa annons kommer den  
29 maj. Aktuell information  
hittar du alltid på lomma.se

Sommargågata i Lomma Hamn  
Den 27 maj förvandlas Kajgatan i Lomma Hamn återigen  
till en sommargågata. 

Med utökade uteserveringar, en pumptrack på Pirplatsen, blommor och extra 
sittmöbler välkomnar vi dig till fots eller med cykel för att njuta av sommaren på 
Lommas gågata.

Läs mer på lomma.se/sommargågatan

Trafikavstängning 
E6 13-30 maj 

E6/E20 stängs helt i båda 
riktningar den 13-30 maj vid 
trafikplats Alnarp. 

All trafik leds om och framkomligheten 
påverkas kraftigt. Den gamla bron vid 
trafikplats Alnarp ska rivas och en ny bro 
ska skjutas på plats. 

Planera för avstängningen och räkna 
med stora trafikstörningar och längre 
restid på vägar i sydvästra Skåne.  

Läs mer på trafikverket.se/fyrsparet

Spontanindrott
Vill du få hjälp att börja träna och inspi-
reras till ett mer aktivt liv utomhus? Med 
vår nya folder vill vi visa vilka möjligheter 
som finns i vår kommun. Du hittar den 
på biblioteken och Kontaktcenter eller 
digitalt på lomma.se.

Konst i det fria
Det finns många offentliga konstverk 
att upptäcka i Lomma kommun! Hämta 
gärna vår folder om offentliga konstverk 
på biblioteken eller Kontaktcenter. Du 
kan också  ladda ner den på lomma.se, 
under Uppleva och göra!

Aktuellt från  
Lomma kommun 
på talskiva
Du vet väl om att du kan få Lomma kom-
muns tryckta information i denna tidning 
inläst på en cd-skiva via Skånes taltidning 
och skickat till dig på post? 

Om du har behov av en taltidning, eller 
vill säga upp befintlig prenumeration av 
den, kontakta oss via: info@lomma.se.

Kulturskolans dag
Den 17 maj kommer Kulturskolans dag 
att firas för första gången i hela Sverige! 
Lomma kommun kommer att vara med 
men pandemin avgör hur! Räkna dock 
med livesända konserter och videos och 
mycket annat!

Skräpplockar- 
dagarna  
Tillsammans kan vi hjälpas  
åt att hålla Lomma kommun 
rent. 

Hittills har 3 631 barn, ungdomar och 
vuxna anmält sig till årets Skräpplockar-
dagar som pågår den 3–7 maj. Vi tycker  
det är superkul att det är så många som  
vill vara med och plocka skräp! 

Vill du tillsammans med din skola, fören-
ing, kollegor eller vänner också vara med? 
Än är det inte för sent att anmäla sig. Läs 
mer på lomma.se/skräpplockardagarna

Dags att fylla  
poolen?  
Under våren och sommaren används det 
ofta mycket vatten. Många vattnar sina 
gräsmattor eller fyller sin pool, spa eller 
badtunna. Tänk på att det är dricksvatten 
du använder och hantera därför vattnet 
på ett klokt sätt.  

• Se till att poolen är tät och att 
reningen fungerar så att du inte 
behöver fylla den mer än en gång 
per säsong. 

• Fyll poolen på natten när övrig vat-
tenförbrukning är lägre. 

• Undvik att fylla poolen samtidigt 
som din granne. 

• Täck över poolen när den inte 
används, då minskar avdunstningen 
av vatten.

Webbinarium om klimatsmart mat 

På gång 
i maj

Ny bibliotekschef vill fortsätta utveckla

Jag vill äta mer klimatsmart, men hur gör jag? 

I ett webbinarium med  energi- och klimatrådgivarna och Gustav Johansson från 
Jävligt Gott får du inspiration och tips på saker du bör ha i skafferiet och i frysen,  
vad du kan ersätta färsen till tacomyset med och tips inför sommarens grillsäsong. 

Att äta mer klimatsmart behöver inte vara svårt! 

Tid: 5 maj, kl. 16:00 
Plats: online via facebook.com/ekrskane 
Anmälan: Ingen föranmälan krävs.

Lomma kommuns nya 
bibliotekschef heter Susann Ek. 

Susann kommer närmast från ett jobb som 
bibliotekschef i Landskrona stad. Jobbet i 
Lomma lockade av flera skäl.
 
– Lomma är en väldigt trevlig kommun där 
det har hänt mycket kul de senaste 10-15 
åren med nya bostäder i Lomma hamn och 
ett nytt fint bibliotek. Här finns också en 
välfungerande biblioteksverksamhet med 
ett gott rykte. Samtidigt är Lomma en helt 
annan kommun än jag jobbat i tidigare så 
det blir också en spännande utmaning, 
säger Susann Ek. 
 
Susann har tidigare även jobbat som bib-
liotekschef på Lindängen i Malmö och har 
25 års erfarenhet från arbete på olika bib-
liotek i Malmö stad. I grunden har hon en 
utbildning till bibliotekarie från Biblioteks-
högskolan i Borås. 
 

Nuvarande bibliotekschef Göran Schmitz 
går nu i pension. Han har lett utvecklingen 
av biblioteken i kommunen sedan 2011. 

Under dessa år har biblioteksverksamheten 
haft en spännande tid och utökat program-
verksamheten med många olika kulturin-
slag för både barn och vuxna. Utlåningen av 
böcker ökat och öppettiderna har utökats 
till även söndagar.
 
Fortsatt attraktiva bibliotek
Susann Ek kommer nu att driva utveck-
lingen av verksamheten för att biblioteken 
i Lomma kommun ska fortsätta vara attrak-
tiva med höga besökssiffror. 
 
– Jag ser fram emot att planera för verk-
samheten framåt ihop med medarbetarna 
och med olika fokusgrupper. Vi har precis 
genomfört en enkät där vi bett kommun-
invånarna tycka till om hur framtidens 
bibliotek ska vara. Det ska bli spännande att 
ta del av deras åsikter, säger Susann Ek.
 

Hur ser framtidens bibliotek ut enligt dig? 
– Många tänker kanske på fysiska böcker 
och programverksamhet med föredrag, 
utställningar och evenemang. Men ett bib-
liotek kan vara så mycket mer. Det är viktigt 
att vi är lyhörda för önskemål och behov i 
lokalsamhället. Våra bibliotek är till för alla 
i samhället och ska vara så tillgängliga som 
möjligt. En viktig del är även att arbeta för 
en ökad digital inkludering. 

Hon nämner också planerna på ett nytt 
bibliotek i Bjärred som en spännande ingre-
diens för framtiden.
 
– Jag har svårt att tänka mig något roligare 
jobbmässigt än att planera för ett nytt 
bibliotek. Det finns så mycket material 
om framtidens bibliotek att utforska, och 
många goda exempel att ta del av. Och det 
är ett alldeles utmärkt tillfälle att engagera 
invånarna i verksamheten.

Susann Ek börjar sin nya tjänst den 17 maj.

Begränsad service just nu

För att minska smittspridningen av 
covid-19 har biblioteken i kommu-
nen begränsad service. Du kan själv 
reservera böcker och annan media i 
vår bibliotekskatalog. När den media 
du beställt finns att hämta så med-
delar vi dig. Observera att det endast 
får finnas en besökare åt gången i 
lokalen. 
 
För er som är i riskgrupp erbjuder 
vi även utkörning av media. Mer 
information finns på bibliotekets 
hemsida. Där kan du också hålla 
dig uppdaterad kring vilka begräns-
ningar som gäller för tillfället med 
anledning av pandemin.

Läs mer på biblioteklb.se
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Webbinariet en del av en webbinarieserie som genomförs av energi- och klimatrådgivarna  
i Burlöv, Malmö, Kävlinge, Lomma, Lund, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge.

Från och med 1 maj införs det 
en abonnemangsavgift för lån 
av hjälpmedel.

Abonnemangsavgift införs för att öka nytt-
jandegraden på kommunens hjälpmedel, 
genom att hjälpmedel som inte används 
återlämnas. Det leder i sin tur till färre 
uppföljningar, vilket frigör tid för legitime-
rad personal som kan fokusera på andra 
insatser.

Abonnemangsavgiften är 60 kr i månaden 
oavsett hur många eller vilken typ av hjälp-
medel du lånar. I avgiften ingår service och 
reparation av hjälpmedel.

Återlämning av hjälpmedel
Om du har hjälpmedel hemma som du inte 
längre behöver, lämna tillbaka dem väl 
rengjorda. 

I Lomma kommun finns idag tre gruppbo-
städer och en servicebostad. I en grupp- 
och eller servicebostad bor personer med 
funktionsvariationer. Här arbetar även per-
sonal dygnet runt. Under hösten gjordes en 
genomlysning kring de framtida behoven, 
vilken visade att det finns ett större behov 
av bostäder både nu och på sikt, än vad 
som finns tillgängligt i kommunen. Arbetet 
med att utveckla nya bostäder tar sin tid, 
oavsett om det är ombildning av fastighe-
ter eller nyproduktion, men processen är 
påbörjad. 

– Det är väldigt glädjande att arbetet och 
planeringen för nya bostäder inom LSS är 
i gång, säger Mikael Klang, enhetschef för 
servicebostad inom avdelningen för funk-
tionsstöd.

LSS = Lagen om Stöd och Service till vissa 
funktionshindrade.

Planering för nya 
bostäder inom LSS

Avgift vid lån av hjälpmedel

För att undvika att abonnemangsavgift 
startar ska dina hjälpmedel vara återläm-
nade senast onsdagen den 12 maj.

Fram till den 12 maj har vi bemannat så 
att du kan återlämna dina hjälpmedel på 
följande tider och platser:

• Tisdagar kl. 13–15 (Industrigatan 21B, 
Lomma)

• Onsdagar kl. 9–11 (Industrigatan 21B, 
Lomma)

• Fredagar kl. 9–11 (Jonasgården, 
Hans Jonas väg 7, vid flaggstången, 
Bjärred)

Vid allmänna frågor, hör av dig till Kon-
taktcenter på 040-641 10 00 eller via 
e-post: info@lomma.se. Vid frågor om 
just dina hjälpmedel och återlämning, 
kontakta din förskrivare eller skicka  
e-post till: hjalpmedelsretur@lomma.se
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