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Spontanidrott

Skateboard 

Människokroppen behöver rörelse för att fungera optimalt genom 
livet. Fler och fler vill träna utanför organiserade former eller krav på 
att vara medlem i en förening. I Lomma kommun finns det massor av 
möjligheter att göra detta! Med denna broschyr vill vi visa några av 
möjligheterna och hoppas att fler som bor i kommunen kommer bli 
fysiskt aktiva! 

Det finns såklart flera andra sätt att träna och aktivera sig utöver det som visas i broschy-
ren. Längs kusten trivs windsurfare och seglare, det går att vandra i hela kommunen längs 
Strandstråket och Skåneleden, ridstigar finns utmärkta i Habo Fure, spontantennis kan 
spelas på asfalt i villakvarteren i Lomma och Bjärred, vid skolorna finns multisportplaner, 
på flera grönytor finns mål uppställda, det finns boulebanor och mycket mer. Under 2017 
planeras en stor parkourpark att bli färdig i Bjärred!

Vill du träna organiserat så har vi ett rikt föreningsliv i kommunen. På kommunens  
hemsida, www.lomma.se finns ett föreningsregister. Här kan du också hitta information 
om möjligheten att hyra idrottshallar och festlokaler!

Ta chansen att uppleva vår vackra kommun, ut och träna, promenera, njut och gör sådant 
du tycker är roligt. Själv eller tillsammans med andra!

Carin Hansson, ordförande i Kultur- och fritidsnämnden
Michael Tsiparis, Kultur- och fritidschef

Bästa stället för skateboard i Lomma 
är i skateparken i Fladängsparken. 
Här finns det även möjlighet att  
använda kick-bike. Skateparken i 
Lomma byggdes sommaren 2012 
och är 400 kvadratmeter.

Även i Bjärred finns det möjlighet 
att åka skateboard. Här finns skate-
ramper mellan Bjärehovsskolan och 
Bjärehovsparken.
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Öppet vatten
Fler och fler provar på att simma öppet vatten. Numera anordnas 
tävlingar i öppet vatten och sedan 2008 finns det med som en 
OS-gren. I kommunen finns det utmärkta möjligheter till att sim-
ma i havet. Tänk på att använda våtdräkt och safe swimmer,  
speciellt om du simmar själv. Vill du simma i grupp rekommen-
derar vi grupperna Simning i Lomma och Simning i Bjärred på 
Facebook.

I Lomma finns en bana markerad med orangea bojar. Banan 
startar vid t-bryggan och sträcker sig en kilometer söderut. Vid 
t-bryggan finns möjlighet till dusch och toalett.

I Bjärred kan man simma antingen norrut eller söderut från Långa 
bryggan. Söderut mot Habo Ljung och norrut mot bryggan vid 
BOJKs klubbhus. På Långa bryggan finns det möjlighet till avgifts-
belagd bastu och omklädning på Kallbadhuset. 



Fladängsparken
I Fladängsparken går slingan runt parken och längs med 
Höje å. Den är 400 meter lång och passar bra för korta 
intervaller. Slingan startar vid utegymmet.

Karstorp
Slingan vid Karstorpsskolan är en varierande slinga som är 
1 kilometer lång. Slingan startar vid skolan. Observera att 
denna slinga bara är tillgänglig utanför skoltid.

Löddesnäsparken
Det finns två slingor i Löddesnäsparken, en på 600 meter 
och en på 800 meter. Slingorna startar i parken närmast 
parkeringen.

Borgeby
I Borgeby går löpslingan runt Borgeby IP. Den är på  
1,6 kilometer och avslutas med ett varv runt friidrottsbanan. 
Slingan startar vid fotbollsklubbarnas kansli.

Spillepengen
På Spillepengen finns tre löpslingor, 1,3; 2,4 och 3,7 kilo- 
meter. Den kortaste slingan har el-ljus. På Spillepengen 
springer du på naturunderlag i backig terräng med utsikt 
över havet. Spillepengen drivs av en stiftelse som bildats av 
Burlöv, Lomma och Malmö kommun samt Sysav.

Habo Fure
Löpslingan i skogen på Habo Fure har naturunderlag och är 
3 kilometer lång. Slingan startar vid Scoutstugans parkering.

Öresundsparken
I Öresundsparken springer du nära havet på en slinga som är 
1 kilometer lång. Slingan startar vid parkeringen.

Löpslingor
Löpning är en av de absolut enklaste och effektivaste formerna av träning. 
Bara på med skorna och spring! Det finns många fina omgivningar och bra 
sträckor att springa i Lomma kommun. Några av dem är markerade med 
avståndsskyltar och vägvisare. 



Utegym
Utegym passar alla åldrar eftersom motståndet är din egen 
kroppsvikt Fördelen med utegymmen är att det inte finns några 
öppettider att passa eller kostnader för träningskort utan det är 
fritt fram att använda redskapen när det passar dig. Redskapen 
har ofta flera funktioner, som gör det möjligt att träna olika  
muskelgrupper.

Det finns ett utegym i Fladängsparken i Lomma. Här finns flera 
redskap för att träna hela kroppen. Löpslingan på 400 meter går 
precis bredvid gymmet så passa på att kombinera träningen med 
löpintervaller.

I Bjärred finns ett större utegym i Saltsjöbadsparken bredvid 
tennisbanorna. Här kan du träna hela kroppen på många olika 
redskap. I Löddesnäsparken och på Borgeby IP finns enklare 
träredskap.



Beachvolley
Med närheten till havet och fina 
sandstränder är Lomma kommun ett 
perfekt ställe att spela beachvolley. 
Under sommartid finns det volleynät 
på Lomma beach.

I Öresundsparken finns en beach-
volleybollplan och i Bjärehovparken 
finns ytterligare en. På Borgeby IP 
finns det två planer som även kan 
användas för beachhandboll. 

Planerna är inte bokningsbara utan 
det är bara att spela! När du spelar 
i Öresundsparken eller i Borgeby så 
passa på att ta med något att grilla 
eftersom det finns grillar uppsatta på 
båda ställena.

1 Beachvolley Borgeby
2 Beachvolley Bjärehov
3 Beachvolley Lomma beach
4 Beachvolley Öresund 
5 Boulebana 
6 Löpslinga Borgeby
7 Löpslinga Löddesnäs
8 Löpslinga Habo Fure
9 Löpslinga Fladängsparken
10 Löpslinga Karstorp
11 Löpslinga Öresundsparken
12 Löpslinga Spillepengen 
13 Multisportplan Bjärehov
14 Multisportplan Fladäng
15 Multisportplan Karstorp 
16 Skatepark Bjärehov
17 Skatepark Fladäng 
18 Tennis Flädie
19 Tennis Löddesnäs
20 Tennis Alfredshäll
21 Tennis Björnbärgatan, Lomma 
22 Utegym Borgeby
23 Utegym Löddesnäs
24 Hinderbana
25 Utegym Saltsjöbadspark
26 Utegym Fladäng 
27 Öppet vatten Bjärred
28 Kitesurfing
29 Windsurfing
30 Öppet vatten Lomma
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