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ch upptäcka Lomma kommun!
1

Långa Bryggan

2

Tegeldammarna

3

Borgeby slott

4

Bergakyrkan

5

Borgeby kyrka

6

Fjelie kyrka

7

Flädie kyrka

8

Lomma kyrka

9

Lomma Strandkyrka

10

Bibliotek

11

Alnarpspark och slott

12

Lomma Hamn

13

Höje å

14

Lödde å

15

Habo Ljung

Denna karta visar en del av
Lomma kommuns sevärdheter.
Mer information hittar du på
lomma.se.

Den över 600 meter långa bryggan i
Bjärred lockar många besökare till en
härlig promenad. Längst ute tronar
kallbadhuset där man kan få en bit mat
i restaurangen eller ett dopp i det blå.
Här möts arkitektur och natur!

Lommabuktens stränder erbjuder över
en mil sandstrand, med möjligheter till
både bad och fritidsaktiviteter. Sporter
som windsurfing, kitesurfing och SUP är
några alternativ som finns att prova på
om du tröttnar på sol och bad.

Alnarpsparken med slottet
centralt placerat är en grön oas
för dig som söker lugnet bland
susande träd. Parken har landets
näst största samling vad gäller
träd och buskar och sommartid
kan man njuta av sortimentsträdgårdens alla färger och former
när det gäller blommor och blad.

I Lomma Hamn samsas fiskebåtar med fritidsbåtar och flotte
för mindre sällskap. Caféer och
restauranger har öppet året runt.
Njut av en glass medan du strosar
längs Lommastråket och betraktar båt- och folklivet. Shopping,
matupplevelser, kulturutbud och
vacker natur gör besöket till en
helhetsupplevelse.

I Bjärreds nordvästra naturvårdsområde ligger Gyllins ängar och
Löddeåns mynning. Ta med
kikaren och skåda fåglar från
tornet, ta en promenad längs
havet, vandra längs Skåneleden,
stanna och grilla på någon av de
befintliga grillplatserna och njut
av naturens närhet.
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