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Välkommen på dialogmöte!

Passersystem införs på 
återvinningscentralerna

Smartare energianvändning 
är bra för klimatet, plånbok 
och hälsa. Välkommen att 
kontakta din energi- och 
klimatrådgivare!

Tycker du att solceller är framtiden? Vill 
ni skaffa laddstolpar till bostadsrättsför-
eningen eller vill du helt enkelt göra mer 
för klimatet? Oavsett anledning, så är du 
alltid välkommen att vända dig till oss på 
energi- och klimatrådgivningen för gratis 

rådgivning. Detta gäller såväl privatper-
soner som företag och föreningar. 

Kommunerna i Lomma, Svedala, Lund 
och Staffanstorp har gemensam energi- 
och klimatrådgivning. Använd gärna 
kontaktformuläret till vår e-tjänst så tar 
vi kontakt med dig inom en vecka.  

E-tjänst: service.lund.se/KK_85
Telefon: 046-359 50 00
E-post: energirad@lund.se

”Då har du  
kommit rätt, 
vi kan hjälpa 
dig!”

Berättarvecka i Bjärred

Prenumerera 
på samhälls-
information
Nu kan du enkelt få en samlad 
bild om vad som är på gång i 
din kommun. Prenumerera på 
Lomma kommuns nyheter via 
plattformen MyNewsDesk.

Via MyNewsDesk får journalister 
och allmänheten en samlad bild 
av utbudet i våra informationska-
naler. Här finns våra senaste in-
lägg på Lomma.se, Facebook och 
Instagram samlade. Du kan också 
ta del av evenemangskalendern.

Välkommen att följa oss du med! 
Gå in på webbadressen nedan 
och följ Lomma kommun.  

mynewsdesk.com/
se/ lommakommun

Har du en livsmedels-
verksamhet eller går du 
i byggtankar och vill få 
vägledning?  

Vi vill förbättra vår dialog med er 
kommun invånare och företagare i 
Lomma kommun. Därför bjuder vi in 
till dialog med politiker och tjänstemän 
för att utveckla samarbetet i miljö- och 
byggfrågor.    

Kvällen inleds med en presentation av 
nyheter inom livsmedels kontrollen samt 
information om miljöenhetens komman-
de livsmedelskontroll under 2020. 
Byggenheten berättar sedan om 
bygglovsprocessen, digitaliser ing  och 
vad du som ska ansöka om bygglov eller 
göra en bygg anmälan behöver tänka 
på. Det finns bland annat tillfälle att ta 
del av exempel ritningar och förslag till 
kontrollplan för olika byggåtgärder.  

Både i Lomma och Bjärred
Under dialogkvällarna ges möjlighet att 
ställa frågor och få tips och guidning. Vi 
ordnar en träff i Lomma och en i Bjärred.

Lomma
När: 14 november 
Tid: Kl. 18-20
Var: Kommunhuset  

Bjärred
När: 27 november 
Tid: Kl. 18-20 
Var: Stationen 2.0

11-17 november är det premiär för 
Bjärreds biblioteks satsning på en 
”Berättarvecka”. Veckan innehåller 
bland annat föredrag, högläsning, 
bokprat och boktips. Allt avslutas med 
söndagsöppet och en programpunkt 
riktad till hela familjen.

– Vi ville göra något som syns i Bjärred nu på hösten.
Och vi ville göra en större satsning på läsande och
berättande där vi når en bred målgrupp, säger Annika
Christerson, bibliotekarie på Bjärreds bibliotek.
Veckan inleds på måndag den 11 november kl. 19 med
evenemanget ”Kura skymning”, ett samarrangemang
där samma text läses högt på alla bibliotek i Norden.

Årets text är hämtad ur Karen Blixtens ”Babettes gäs-
tabud”. 

Under veckan blir det också två författarbesök på Bjär-
reds bibliotek. Författaren, dramatikern och journalis-
ten Tove Alsterdal håller föredrag på torsdag den 14 
november kl. 19. Hon har hyllats som en av Sveriges 
bästa kriminalförfattare och hennes romaner spän-
ner över ett brett fält som tangerar den psykologiska 
thrillern. 

Söndag den 17 november rundas Berättarveckan av 
med två programpunkter. Kl. 14 håller författaren 
Petra Holst, som bor i Bjärred, föredrag på temat ”När 
vardagen inspirerar till berättelser som sätter skräck 
i läsaren”. Sedan blir det mysigt och rysligt för hela 
familjen med tända ljus och mysbelysning kl. 17. Då 

kommer berättaren Helena Heyman och drar historier 
från förr om jultraditioner. Detta riktar sig till familjer, 
med barn från 6 år.

– På söndagen får först de vuxna något när Petra Holst
berättar om sina vardagsrysare. Sedan kan hela famil-
jen lyssna tillsammans på Helena Heymans spännande
berättelser om livet från förr. Vi har ambitionen att
ha fler arrangemang framöver som vänder sig till hela
familjen, säger Annika Christerson.

Några av programpunkterna under veckan är gratis och 
kräver ingen föranmälan. Andra kräver anmälan och till 
författarbesöken går det att köpa biljetter (50 kronor).

Mer information om Berättar veckans program 
finns via bibliotekens hemsida: biblioteklb.se

”Jag vill veta  
mer om regler 
för bygglov”

Författarna Tove Alsterdal och Petra Holst gästar Bjärreds bibliotek under berättarveckan. 
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Från och med den 14 december kan du inte längre 
använda Jojo-kort för att betala din resa med 
Skånetrafikens bussar eller tåg. Istället köper du din 
biljett via Skånetrafikens app, i biljettautomat, hos 
kundcenter eller återförsäljare. 

Det går också bra att köpa biljett direkt på bussen med betalkort. Som tidi-
gare går det inte att lösa biljett ombord på tåget, den måste lösas innan på-
stigning. Tänk på att alla bussar och biljettautomater är kontantfria. I Lomma 
kommun är Coop Lomma och Ica Supermarket Skånetrafikens återförsäljare. 

Du som idag har ett skolkort, serviceresekort eller seniorkort får ett nytt 
resekort hemskickat. Det kommer även komma nya plastkort att köpa för de 
som inte vill ha sin periodbiljett i mobilen. 

Läs mer om Jojo-korten på skanetrafiken.se 

Jojo-korten upphör att gälla

Nu kan du få klimatsmart hjälp

Våren 2019 skickades enkäten 
”Kritik på teknik” ut till 500 
slumpvis utvalda kommuninvå-
nare. Enkäten handlar om hur 
Lomma kommun sköter gator, 
parker, avfallshantering med 
mera. Nu har de 282 inkomna 
svaren sammanställts. 

Invånarna i Lomma kommun är 
positivt inställda till standarden 
på gång- och cykelvägarna. Ni vill 
gärna att det byggs fler cykelvä-
gar och att de som redan finns 
länkas ihop till längre cykelstråk. 

57 % är även positivt inställda till 
standarden på gator och vägar, 
vilket är klart högre än samma 
siffra för Sverige som helhet. 

3 av 4 kommuninvånare är posi-
tivt inställda till hur parker och 
lekplatser sköts i kommunen. 

Nästan 70 % av kommuninvå-
narna är positivt inställda till hur 
det fungerar att lämna avfall på 
återvinningscentralen. Främsta 
anledningen hos de som är nega-
tivt inställda till hur det fungerar 
är att återvinningscentralen 
upplevs ligga för långt bort.

Tack för att 
ni tyckte till 
om teknik!

”Snillen spekulerar” på Mötesplats Havsblick

Just nu pågår ett arbete på Sysavs återvinnings-
centraler med att installera ett passersystem. 
Systemet som införs i december ska förbättra 
arbetsmiljön och visa statistik över besöken.

Sysav vill förbättra arbetsmiljön för sina medarbetare och i detta syfte 
införs ett passersystem på återvinningscentralerna. Passersystemet ska 
öka tryggheten och göra det enklare att följa upp olika händelser på cen-
tralerna. 

Sysav kommer dessutom att samla in statistik som bland annat visar flöden 
på återvinningscentraler samt fördelning av besök över kommungränserna. 
Det ska också bli enklare för företag att betala.

Fakta om passersystemet

Privatpersoner använder körkort 
Företag använder kundkort 
Kundkort kommer att kunna beställas 
i förväg (gäller även privatpersoner 
som saknar svenskt körkort) 

När införs passersystemet?
I december 2019 på alla Sysavs återvin-
ningscentraler. 

Hur kommer det att fungera?
När du kör fram till bommen för du in 
ditt kort i en automat. 

Läs mer om det nya passersystemet på 
sysav.se

Våra träffpunkter har massor 
av aktiviteter för seniorer! 
”Snillen spekulerar” riktar 
sig till er som tycker om att 
diskutera samhällsfrågor.

Mötesplats Havsblick och Mötesplats 
Bjärred ordnar en lång rad aktiviteter för 

seniorer. På Mötesplats Havsblick i Lom-
ma finns ”Snillen spekulerar”. Aktiviteten 
riktar sig till alla som är intresserade av 
att diskutera samhällsfrågor och ämnen 
som rör äldre. 

Samtalsämnena kan handla om allt 
mellan himmel och jord. Det går också 
utmärkt att bara sitta med och lyssna. 

Gruppen är ett initiativ av privatperso-
ner och Lomma kommun bistår med 
lokal och serverar fika till självkostnads-
pris. Nästa tillfälle är torsdagen den 7 
november, kl. 14-16. Varmt välkomna till 
Mötesplats Havsblick!

Programmen på våra träff punkter  
publiceras varje månad på lomma.se.




