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Så jobbar vi för en tryggare kommun

Läs den längre

intervjun på 

lomma.se

 •

Lomma kommun har de 
senaste tio åren hamnat topp 
10 bland landets tryggaste och 
säkraste kommuner. Men vad 
är det för arbete som ligger 
bakom och hur behåller vi vårt 
goda resultat?

Statistiken visar att Lomma kommun 
upplevs som en trygg kommun. Vi frågade 
kommunpolis Håkan Persson och säker-
hetschef Anders Åkesson, om arbetet som 
ligger bakom och vad man som kommun-
invånare själv kan göra för att bidra till ökad 
säkerhet.

– Lomma är en trygg kommun och det är 
viktigt att bevara den tryggheten, betonar 
både Håkan och Anders. Vi har ett gott 
samarbete och träffas regelbundet för att 
få en helhetsbild över läget i kommunen 
och vad vi kan genomföra för åtgärder. 

Trygghetsskapande åtgärder
2022 genomfördes följande trygghetsska-
pande åtgärder:
• Trygghetsvärdarnas arbetstid har 

utökats. 
• Fler övervakningskameror har instal-

lerats. 
• Ökad belysning och borttagning av 

buskage på de platser där människor 
känner sig otrygga.

• Öppenvården har utökat sin förebyg-
gande verksamhet för att nå familjer 
och individer i behov av stöd.

• Påbörjat ett arbete för att öka kom-
petensen och få bättre verktyg för att 
arbeta med våld i nära relation.

–  Vi har tillsammans med lokala föreningar 
genomfört olika aktiviteter för att engagera 
ungdomar på kvällar och helger, berättar 
Anders. Målet är att få liv och rörelse på 
platser där det vanligtvis vistas få männi-
skor. Dessutom har fritidsgårdarna utökat 

sin verksamhet med att arrangera aktivite-
ter utomhus och i sporthallarna för att på 
så sätt ha fler aktiviteter på ungdomarnas 
villkor.

Bedrägerier, bilinbrott och cykelstöl-
der – var vaksamma!
Viljan att anmäla brott har stigit, vilket 
Håkan ser som positivt.

–  Även om brottsligheten är låg finns det 
några områden där den ökar. Stölder från 
fordon och bedrägerier både på internet 
och via telefon har ökat. Detta är något 
som alla behöver vara vaksamma på och 
som vi arbetar mer med.

De anmälda bilinbrotten har ökat med 20 
procent hittills i år i kommunen och främst i 
Bjärred. Även stölder av cyklar sticker ut.

– Vi tar gärna emot tips kring dessa frågor. 
Vad man ser, hör och vet är viktig informa-
tion för oss, poängterar Håkan.

Vad gäller bedrägerier, uppmanar Håkan 
alla att aldrig lämna ut kontouppgifter eller 
lösenord till någon utomstående.

– Logga aldrig in på ditt bankkonto om du 
blir ombedd att göra det. Polisen eller nå-
gon annan seriös aktör åker aldrig hem till 
någon för att hämta bank-, kreditkort eller 
andra värdesaker.

Fortsatt arbete med mopeder
I Polisens årliga trygghetsmätning lyftes 
buskörning med mopeder och nedskräp-
ning som områden att förbättra.

– Mopeder behöver vi arbeta mer med. 
Vi har haft möten med skolorna och även 
pratat med föräldrar samtidigt som vi gjort 
kontroller och en del mopeder har tagits 
i beslag. Vi ser små förbättringar men det 
behövs mer. Föräldrarinflytandet är viktigt, 
prata med era ungdomar om beteende och 
regler i trafiken. Det är ju deras säkerhet vi 
tänker på i första hand.

Alkohol, narkotika, doping och tobak
– Nyfikenheten gällande alkohol och droger 
är fortfarande stor bland våra ungdomar. 
Det är många som försöker utnyttja den 
här nyfikenheten för egen vinning. Här är 
närvarande föräldrar viktiga. Prata med era 
barn om rökning, alkohol och droger för att 
förebygga att de råkar illa ut, poängterar 
Håkan och Anders.

I årskurs 5 och 7 bjuds alla elever in till 
Räddningstjänsten i Lomma för att lära sig 
mer om trafikvett, brandsäkerhet, livet på 
nätet, självkänsla samt droger och dess 
konsekvenser.

– Nattvandring hjälper till att öka trygg-
heten för många. Är ni intresserade av att 
vara med och göra skillnad, ta kontakt via 
deras Facebooksidor. De behöver alltid bli 
fler, tipsar Håkan.

Minska nedskräpning
Nedskräpningen i kommunen är som störst 
under sommarmånaderna. Skräpmätningar 
visar att det vanligaste skräpet är plast, 
papper och fimpar, men på stranden läm-
nas även solstolar och grillar.

– Glädjande nog minskar antalet fimpar, 
värstingen bland skräp, medan antalet 
Brassestolar har ökat avsevärt, berättar 
Anders.

Kommunen behöver tillhandahålla sopkärl, 
men vi behöver också informera de som 
slänger om vilka konsekvenser nedskräp-
ning får. Tillsammans kan vi göra skillnad, 
avslutar Anders.

Augustenborg 
nytt natureservat

Akut hjälp?
Krävs det en akut åtgärd, ring 112.
Tipsa Polisen via polisen.se. eller 114 14
Du når kommunens trygghetsvärdar på:
• 0733-41 10 18 (södra kommundelen)
• 0733-41 10 17 (norra kommundelen)

11/2 kl. 13.00 Bio på bibblan 
En pojke ger sig ut för att hitta Lilla Åskan, 
en rekordsnabb vildhäst som alla hävdar är 
otämjbar. Från ca 7 år. Lomma bilbioteket. 
Vi bjuder på popcorn. (Begränsat antal 
platser, anmälan till biblioteket)

12/2 kl. 10.30-13.30 Skrivardag i 
Lomma 
Dagen fylls med inspirerande skrivövningar, 
miniföreläsning om skrivandets hantverk 
och massor av skrivarprat. Vi har också 
en frågestund där du kan få svar på allt 
som har med skrivande och publicering att 
göra, från första idén och skrivstrategier till 
marknadsföring och möte med läsaren. 

Alla med författardrömmar från 15 år och 
uppåt kan anmäla sig. Ledare är Kerstin Ön-
nebo från Skrivarpodden och Sofie Berthet, 
författare och skrivpedagog. (Gratis, anmäl 
dig på bilbioteket) 

15/2 kl. 11.00-14.45 Sök dina rötter
Lomma-Burlöv släkt- och folklivsforskare 
hjälper dig att finna din släkt. I samarbete 
med Lomma-Burlöv Släkt- & Folklivsfors-
kare. Obligatorisk tidsbokning (45 min/
person):  lomma.bibliotek@lomma.se, tel 
040-641 13 73.

16/2 kl 15.30 Bokfika för 9-13 år
Kom och prata böcker med oss! Vi träf-
fas på Lomma bibliotek för att diskutera 
böcker, boktipsa varandra, pyssla och fika. 
Begränsat antal platser, anmäl dig till 
Lomma bibliotek.

16/2, kl. 18.00 Marie Malmqvist 
“Konsten, livet och hälsan” 
Marie Malmqvist är sjuksköterska, symbol-
pedagog och kroppsterapeut. I sin föreläs-
ning tar hon upp den positiva betydelsen av 
att ta in bild, rörelse, dans, musik, naturen 
och berättande i sitt liv. Plats: Samlingsrum-
met, Lomma bibliotek (Fri entré, anmäl dig 
på bilbioteket)

21/2 Bokcirkel på Bjärreds bibliotek 
”Ålevangeliet”, Patrik Svensson, kl. 18.30. 
(Fri entré, anmäl dig på biblioteket) 

27/2 kl. 19.00 Patrik Svensson ”Den 
lodande människan”, Stationen 2.0 
Bjärred
Författaren Patrik Svensson berättar om sin 
senaste bok ”Den lodande människan” som  
handlar om människorna som utforskat, 
kartlagt, försökt förstå och lägga havet 
under sig. Hur lärde sig människan att hitta 
på havet? Var Magellan verkligen den förste 
världsomseglaren? Hur bidrog kaskelot-
valen till upplysningen? På vilket sätt 
förändrade den skotske bagaren Robert 
Dick vår syn på livets historia? Hur vet vi 
egentligen hur djupt havet är? Biljett 50 kr 
köpes på biblioteken. 

Du hittar fler evenemang på 
biblioteklb.se

På gång  
på biblioteken

Under våren 2023 erbjuds en spännande 
läsecirkelsform på träffpunkterna 
Jonasgården i Bjärred samt Havsblick i 
Lomma, i samarbete med biblioteken.

”Shared reading” är en stressfri litteraturcirkel där man 
läser, diskuterar och jämför tankar. Ingen förberedelse 
krävs, vi läser en novell eller bit ur en bok och kanske nå-
gon dikt ibland. Vi samlas i en mindre grupp för att uppleva 
en stunds gemensam läsning. Det är högläsning som gäller 
och cirkelledaren läser. Det speciella med cirkelformen är 
att vi stannar och pratar om vad vi upplever under själva 
läsningen, inte efteråt. Vi gör uppehåll, tänker, känner, 
minns – associerar och funderar gemensamt. Vad såg du 
framför dig? Varför gjorde personen så?

Antalet deltagare är begränsat till åtta för att samtalet ska 
kunna flyta bra och alla våga prata obehindrat. Vi träffas 
på: 

Läsecirklar på träffpunkter
”Shared reading”

Ett axplock av 
evenemang på 

biblioteken

Välkomna att anmäla er 
till våra anhöriggrupper. 
Anhörigstödet vänder sig till 
dig som hjälper och stödjer 
någon i din närhet som kan 
vara äldre eller långvarigt 
sjuk, fysiskt eller psykiskt.

Anhöriggrupper startar fortlöpande. 
Personen du stödjer ska bo i Lomma 
kommun. Kontakta oss gärna, så berättar 
vi mer om grupperna.

Anhöriggrupp på dag eller kvällstid
En grupp för dig som är "ny" i anhörigrol-
len, men även du som varit i kontakt med 
oss tidigare kan få information om vad vi 
har att erbjuda dig som anhörig för stöd, 
vart man vänder sig i olika frågor och 
träffa andra som är i liknande situation.

Samtalsgrupp för anhöriga
En samtalsgrupp för anhöriga. I våra sam-
talsgrupper ges möjlighet att träffa andra 
som delar liknande erfarenheter. I andras 
berättelser och upplevelser känner man 
igen sig själv. Vi ses under enkla former, 
fikar och talar med varandra om hur vi har 
det och ger varandra råd, tips och stöttning.

Leva vidare grupp
En samtalsgrupp för dig som nyligen mist 
en närstående. Vi ses under enkla former, 
fikar och talar med varandra om det som 
varit svårt men också om det som värmer.

Anhöriggrupp psykisk ohälsa
Anhörigstödet i samarbete med social- 
psykiatrin erbjuder en anhöriggrupp för 
dig som står nära någon med psykisk 
ohälsa. Här ges möjlighet att möta andra 
anhöriga och ta del av varandras erfaren-
heter och upplevelser samt ge varandra 
stöttning.
 
Kontakt
Vi träffas på Havsblick, Centrumgatan, 
Lomma. 
• Tel: 040-641 16 50 
• E-post: anhorigstodet@lomma.se

Stöd för anhöriga

Kommunfullmäktige i 
Lomma har tagit beslut om 
att skydda Augustenborg 
som naturreservat. 

Området som ligger nordväst om Bor-
geby har tidigare varit både grustäkt och 
fruktplantering. Här finns både skogs- 
och ängsmarker samt en del blötare 
partier. Denna mosaik skapar goda 
förutsättningar för såväl biologisk mång-
fald som friluftsliv. Nu finns möjligheten 
att på sikt återskapa många förlorade 
naturvärden.

Vad innebär det att Augustenborg 
nu blir naturreservat?
Med sin varierade natur har Augus-
tenborg redan ett mycket högt natur-
värde. Genom att skydda området som 
naturreservat, säkerställer vi framtida 
förutsättningar och påbörjar skötsel 
av området för att uppnå ännu högre 
värden i området. På sikt kommer detta 
att gynna både biologisk mångfald och 
friluftslivet. 

Välkommen att anmäla dig!

Välkommen till 
Öppen förskola!
Öppen förskola är en 
kostnadsfri mötesplats 
för barn 0-5 år med sina 
föräldrar. 

Här har du som förälder möjlighet att 
träffa andra föräldrar, utbyta erfarenhe-
ter och knyta kontakter. Öppna förskolan 
finns både i Bjärred (tisdagar och torsda-
gar kl. 9.00-11.30) och Lomma (onsdagar 
kl. 13.00-16.00 och fredagar kl 9.00-12.00). 

28 februari, Bjärred: Felicia Flyman-Sparf 
från BVC Lomma kommer på besök ihop 
med Nina Strinsjö och Linda Roos från 
BVC i Bjärred. Det blir tips och prat för alla 
småbarnsföräldrar.

23 mars, Bjärred: Lena Rodman från bib-
lioteket i Bjärred ger boktips och inspira-
tion kring böcker.

27 april, Bjärred: Malin Lindner, logoped,, 
kommer på besök. Då finns chans att 
ställa frågor kring barns språk.

• Havsblick: tisdagar 14/2, 14/3 och 18/4, kl. 10.00-11.15 
• Jonasgården: torsdagar 16/2, 16/3 och 20/4, kl. 10.00-11.15

Vill du delta, anmäl dig till respektive bibliotek: 
• lomma.bibliotek@lomma.se, 040-641 13 73
• bjerred.bibliotek@lomma.se, 040-641 17 93

Trygghetscirkeln
För föräldrar med barn 3-12 år

Hur kan du som förälder uppmärksamma 
och möta ditt barns behov på ett sätt som 
leder till trygghet? Genom Trygghetscirkeln 
får du hjälp att utveckla ditt föräldraskap.

Kanske har du som förälder ett barn, som ofta kan agera argt 
och vara utåtagerande? Eller så har du kanske ett barn som 
inte riktigt vill eller vågar lämna din trygga famn för att gå ut 
och utforska världen runtomkring?

Genom Trygghetscirkelns föräldraskapsprogram erbjuder vi 
teoretiska kunskaper om barns känslomässiga behov, blandat 
med praktiska verktyg och reflekterande samtal och övningar. 
Detta ska ge dig som förälder stöd i att kunna uppmärksamma 
och möta ditt barns behov på ett sätt som leder till trygghet.

Vi träffas vid åtta tillfällen, tisdagar kl. 16.00-18.00 med start 
den 28 februari och sista tillfälle 25 april (uppehåll 4 april).

• Plats: Esplanaden 15 C, Öppenvården, Lomma.
• Kursen är kostnadsfri. Vi bjuder på kaffe och frukt.

Välkommen att anmäla dig senast den 21 februari till: 
helene.frykander@lomma.se eller sara.hedblom@lomma.se

Ange namn och kontaktuppgifter, samt ditt barn/dina barns 
ålder. Max antal deltagare är tio per cirkeltillfälle.
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