
På lomma.se och Facebook hittar du fler nyheter.  
Följ oss gärna även på Instagram!

Lomma kommun, 234 81 Lomma 
040-641 10 00     info@lomma.se     lomma.se •  • 

Aktuellt från Lomma kommun
Vecka 23, 2019

Premiär för Sydkustleden

Kom och fira nationaldagen med oss!

Den 2 juni invigdes Sydkustleden – en ny satsning på cykelturism i Skåne.  
Leden sträcker sig från Simrishamn längs den skånska kusten upp till Helsingborg.

Leden är i högsta grad aktuell för oss 
i Lomma kommun med en sträcka på 
havsnära cykelvägar från Spillepengen i 
söder till Lödde å i norr.

Invigningen uppmärksammades med 
evenemang på flera håll längs sträckan. 
Vid Långa bryggan i Bjärred testade 

kommunstyrelsens ordförande Robert 
Wenglén en liten bit av den 18 kilo-
meter långa sträckan genom Lomma 
kommun, tillsammans med kommunsty-
relsens ordförande i Burlövs kommun, 
Lars Johnson. 
– Här har jag cyklat många gånger i mitt 
liv. Det är en vacker del av Skåne som 

man gärna kan ta del av via cykel, säger 
Robert Wenglén.

Team Rynkeby ordnade också ett depå-
stopp vid Långa bryggan för sina cyklis-
ter i gult som trampade hela sträckan 
från Simrishamn till Helsingborg under 
dagen. 

Flera leder ihop
Sydkustleden binder ihop Kattegatt-
leden (Göteborg-Helsingborg) och 
Sydostleden (Växjö-Simrishamn). De tre 
lederna utgör tillsammans en sträcka på 
cirka 90 mil.

Ny webbplats för  
biblioteken lanserad
Biblioteken i Lomma och Burlöv har 
lanserat en ny webbplats med ett helt nytt 
utseende. 

På den nya webbplatsen kan du läsa om det aktuella lokala 
kulturutbudet och hitta information om allt som händer på 
biblioteken i Bjärred, Lomma, Arlöv och Åkarp. Webbplatsen 
går att ta del av oavsett om du använder dator, surfplatta 
eller mobil.

Bibliotekskatalogen är nu lättare att navigera i. Med en enda 
sökning hittar du flera sätt att uppleva en bok – i tryckt form, 
som ljudbok eller som elektronisk bok på surfplatta.

Du läser just nu ”Aktuellt från Lomma kommun” –  
vår nya kanal att informera om vad som är på gång 
i kommunen. Tio gånger per år kommer du att få 

nyheter från oss hemburen i tidningen  
Hallå Lomma/Bjärred.

Här kommer du bland annat att kunna hitta information om nya 
byggprojekt, kommande evenemang och nyheter från alla våra 

verksamheter. 

Våra nyheter hittar du också regelbundet på lomma.se och på  
kommunens Facebooksida. Följ oss gärna där!

Välkommen till  
”Aktuellt från  

Lomma kommun”!

Torsdag den 6 juni firas nationaldagen 
i Bergaparken i Bjärred. Programmet 
innehåller musikuppträdanden, 
dansuppvisningar, högtidstal och en 
ceremoni för våra nya medborgare.

Firandet startar klockan 11 med en välkomsthälsning från 
kommunfullmäktiges ordförande Anders Berngarn. Bland 
akterna som uppträder finns Companiet Show Sport Klubbs 
dansgrupper, Kulturskolans fiolgrupp, Kulturskolans musikkår 
Blåschock och syskonen Köster. Firandet arrangeras av Lomma 
kommun tillsammans med Bjärreds församling, Lions Bjersund 
och Röda Korset Bjärred-Borgeby-Önnerup. Välkomna!

Missa inte vår evenemangs-
kalender med aktiviteter 
som Lomma kommun eller 
föreningar och andra aktörer 
erbjuder invånare och 
besökare i vår kommun. 

Sommarkalendern innehåller hela 81 
programpunkter! Då är aktiviteterna un-
der Dansveckorna 14 juli-3 augusti inte 
inräknade. Flera av programpunkterna 
är dessutom aktiviteter som ordnas vid 
mer än ett tillfälle.

Evenemangskalendern finns att hämta 
gratis på kommunens Kontaktcenter, 
våra bibliotek och många andra sam-
lingsplatser runt om kommunen. 

Den finns även digitalt på lomma.se

Evenemang Sommaren 2019

”Lomma kommun har en fantastisk 
närmiljö och det går att upptäcka så 
mycket roligt med barnen”.

Petronella Ågren, 25 år, jobbar som vikarie på  
Strandängens förskola i Lomma. Gör som Petronella – 
just nu söker vi fler vikarier till förskola, grundskola 
och kostenheten. Som vikarie skaffar du dig värdefull 
arbetslivserfarenhet och kontakter för framtiden.
Anmäl intresse via lomma.se/vikarie.

Sommarvikariat i hemtjänsten
Har du funderat på att arbeta som undersköterska 
eller vårdbiträde? Vi erbjuder nu sommarvikariat  
i hemtjänsten – ett jobb där du gör skillnad för äldre i 
vår kommun. 

Intresserad? Kontakta Johanna Bylander på mejl: 
johanna.bylander@lomma.se. 

Lomma hamn lockar många besö-
kare under sommaren. Vi jobbar 
tillsammans med polisen när det 
gäller trafik- och parkeringsåtgär-
der för att det ska bli ett trevligt 
besök för alla.

Polisen kommer att ha ökad närva-
ro och kontroller i området medan 
vi står för daglig parkeringsöver-
vakning. För att hindra hastighets-
överträdelser har ett antal tillfälliga 
farthinder placerats ut på Strand-
promenaden och Sjögatan.

Utöver detta kommer ett antal 
p-platser att tas bort för att minska 
parkeringsbeståndet i området och 
för att på ett trevligare sätt utnyttja 
de offentliga ytorna. 

Dialogträff om  
hemtjänsten den 10 juni

Den 10 juni är det dags 
för en ny dialogträff kring 
hemtjänsten. Vi hoppas 
att du som brukare eller 
anhörig vill fortsätta att 
delge oss tankar om hur vi 
bäst utvecklar hemtjänsten. 

Under mötet informerar vi också om 
våra satsningar för att förbättra verk-
samheten. Såväl politiker som ansvariga 
tjänstemän finns på plats och vi ser fram 
emot att träffa dig! 

Dialogträffen ordnas på Jonasgården 
i Bjärred den 10 juni kl.17.30–19.00.

Ett jobb där du  
gör skillnad! 

Parkering  
och trafik  
i sommar

Massor av  
evenemang  
i ny broschyr

Den nya webbplatsen  
finns på 

biblioteklb.se

 Kommunstyrelsens ordförande Robert Wenglén invigde Sydkustleden tillsammans med Lars Johnson, med samma uppdrag i Burlövs kommun.


