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Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun

Facit från strandstädning:
drivved, frigolit och en och annan eka

Uppslutningen var stor i Lomma kommun när Håll Sverige Rent och Lomma kommun kallade till strandstädardag.
Läs mer på sidan 5.

• Alnarp Slott firar 150 år! Lomma kommun fanns bland gratulanterna. Sidan 2-3
• Kom och prata kommunal service på Lommafesten. Sidan 4
• Vad händer med Fladängsparken? Sidan 8
• Den 20 juni är det dags att inviga “nya” Kajgatan i Lomma. Sidan 12

Tanke. Omtanke. Mertanke!

Alnarp 150 år –
en kort tillbakablick

Alnarpsparken –
historisk terräng

”År 1859, den 11 April, grundlades Hufvudbyggnaden
vid Alnarps Landtbruks-Institut. Konung Oscar den I:ste
föreslog, Rikets Ständer beviljade medlen…” Så står det
på den silverplåt, som placerades i en ask under västra
trapptornet.
Den 14 mars 1862 var slottet klart för invigning, samtidigt som den första högre lantbrukskursen startade.
Slottet ritades av den danske arkitekten Ferdinand
Meldahl och byggdes av Alnarpstegel. Meldahl ritade även
bland annat Borlunda kyrka i Eslövs kommun och rådhuset i Fredericia. Åtskilliga slott, herrgårdar och kyrkor i
Danmark och Skåne har restaurerats eller nyuppförts av
Meldahl. Bland dessa Trolleholm, Trollenäs och Stubbarp.
Alnarps slott bygges med både centralvärme, rinnande
vatten och andra ”moderniteter”. ”I närheten af denna
byggnad hafva under innevarande år nödiga hemlighus
blifvit på passande ställe uppförda.” Detta enligt en samtida revisionsberättelse.

Sprakande färger under sommarhalvåret. Vackra trädformer under vinterhalvåret, ibland klädda i snö, ibland inte.
Här finns träd, buskar, örter från hela världen och många
unika fågelarter. För den som vill få lite inspiration till den
egna trädgården rekommenderas varmt ett besök på Alnarp.
Större delen av nuvarande Alnarpsparken har troligtvis varit trädbevuxen i 10 000 år, det vill säga ända sedan
inlandsisen drog sig tillbaka från Skåne. På 1100-talet var
Alnarp eller ”Alnethorp” ett herresäte med stort jordinnehav. I mitten av 1300-talet tillhörde det en dansk riddare.
Vid freden i Roskilde 1658 kom Alnarp i svensk ägo
och blev senare kungsgård. Vid mitten av 1700-talet var
Alnarpsskogen troligen Sveriges enda almskog. Rester av
denna skog finns kvar än idag.
Projekteringen av Alnarpsparken påbörjades 1859,
samma år som slottet började uppföras. I början av
1880-talet stod parken färdig.
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Lomma kommun gratulerade Alnarps slott
Det är i år 150 år sedan Alnarps slott invigdes. Året var
1862. Byggnaden uppfördes för
att inrymma bostäder och undervisningslokaler för det då
nystartade lantbruksinstitutet.

Alnarpsdagen 27 maj 2012 kl. 10-16
På programmet bland annat:
• Vetenskapstält.
• Forskare presenterar mycket spännande forskning,
		 allt från vindkraft till grönsaker och bioenergi.
• Modellutställningar av förslag på hur villaträdgårdar
		 kan se ut.
• Parkvandringar och visningar i Rehabträdgården
		 som fyller tio år.
• Besökarna får titta in i trädgårdslabbet.
Dessutom är museerna öppna med flera aktiviteter
och så bjuds det på jazzgudstjänst, musik, mat och dans.
Programmet uppdateras regelbundet på www.slu.se/alnarp
Anders Berngarn överlämnade
ett gåvobrev till SLUs dekanus Tiina
Sarap, på ett valfritt träd att plantera
i den vackra Alnarpsparken.
I maj kommer slottet att uppmärksammas extra på Alnarpsdagen.
I september äger sedan ett sympo-

sium rum med titeln ” Alnarp 150 år:
Då, Nu och Framtid”. Jubileumssymposiet kommer att inriktas på framtid och forskning.
Läs mer om firandet på
www.slu.se/alnarp
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Foto: Christian Almström

Under året kommer 150-årsjubileet
att uppmärksammas på olika sätt.
Det första tillfället var tisdagen
den 14 mars då Sveriges Lantbruksuniversitet bjöd in till stort tårtkalas,
med hyllningstal, filmvisning och kåserier.
Lomma kommun uppvaktade genom kommunstyrelsens ordförande
Anders Berngarn som hyllade slottet på sitt alldeles egna sätt med att
bland annat berätta minnen från Alnarp.
Han konstaterade att Alnarp spelat en viktig roll för många generationer Lommabor. Anders Berngarns
första minne från Alnarp är att han
som liten påg följde med föräldrarna
bak på cykel för att köpa mjölk i mejeriet.
– Man hade egna glasflaskor med som
fylldes på i mejeriförsäljningen. Och så
köpte man lokalproducerad ost.
När ungarna på 50-talet själva
släpptes iväg på sina cyklar var Alnarpsparken och ”Plaskan” ofta ett
mål. En damm på området som lockade bland annat till skridskoåkning
under vintern.
– De lite äldre ungdomarna hängde
ofta på de utomhusdanser som eleverna på Alnarp arrangerade under
sommaren invid ”Plaskan”. De populära danserna på utomhusbanan
lockade många ungdomar från Lomma och andra orter runt Alnarp.
– Alnarpsparken har varit ett naturligt utflyktsmål för min familj under
alla år, först tillsammans med mina
föräldrar, sedan tillsammans med
mina egna barn och barnbarn. Och i
min tidigare roll som lärare har även
Alnarpsområdet varit en naturlig del
i undervisningen. Alnarpsparken erbjuder lugn och ro för den som vill ta
med sig eftermiddagkaffet ut i naturen för en stunds lugn och ro.

Hur locka unga nyutexaminerade
till offentliga arbeten?
Drivhuset24 är ett regelbundet
återkommande arrangemang på
Malmö Högskolan där sextio studenter låses in under 24 timmar.
Team på sex studenter med olika
kompetens får tillsammans med
idécoacher lägga all energi på att
under 24 timmar lösa utmaningar
från företag och organisationer.
Utifrån de senaste kunskaperna
och med helt nya ögon, är uppdraget att leverera nya vassa idéer och hjälpa uppdragsgivarna.
I år deltog Lomma kommun och
frågan man ville ha svar på var hur
man ska kunna öka intresset för och
kunskapen om de jobb som finns i
en kommun? Detta med anledning
av att ett arbete inom stat och kommun inte är förstahandsval för många
nyutexaminerade.
Denna gång sammanföll Drivhus24 med pressläggningen av Lomma Aktuellt och därför kunde vi inte
redovisa något resultat. Nu är studenternas tankar sammanfattade.

En nationell kampanj
Tillsammans med SKL (paraplyorganisationen Sveriges Kommuner och

Landsting) och de fackliga organisationerna genomföra en rikstäckande
kampanj som belyser vikten och
samhällsnyttan i kommunala yrkena.

munarbetarna att känna en stark
samhörighet samt att förmedla en
positiv syn av kommunalt arbete till
allmänheten.

Förändrad rekryteringsprocess

En jättesvår fråga

En idé är att skapa trainee-/projektanställningar som är attraktiva för unga
nyexaminerade eller studerande för
att binda till sig ung attraktiv arbetskraft
i ett tidigt stadium. Man kan även belysa vilken språngbräda en kommunal
arbetsplats kan vara till andra arbeten
inom kommunen eller i privat sektor.
Helt enkelt att göra kommunen mer
attraktiv som karriärväg. Om man får
till sig de unga och låter de se kommunen som en språngbräda, arbeta inom
kommunen 2-3 år kan de sedan antingen flytta inom kommunen eller till
privat sektor, flyttar de till privat sektor
kommer de troligen ändå tillbaka i ett
senare skede i livet.

Charlotte Sjövall, utvecklingschef på
Lomma kommun, tycker att man ska
vara nöjd med resultatet även om förslagen inte var några omvälvande idéer.
– Jag menar att det visar på att detta
är ett knepigt problem för hela den
offentliga sektorn. Vi måste nå ut till
ungdomarna och påverka deras inställning till offentlig verksamhet. Jag
tror att det finns en del förutfattade
meningar om hur det är att jobba
inom stat och kommun. Här finns
också arbetsuppgifter för exempelvis jurister, samhällsvetare och journalister. Många tror att det är tråkigt
och oinspirerande och med dåliga
chanser till karriär. Men det är både
roligt och spännande. De som jobbar inom förvaltningarna idag är ju
de personer som är med och bygger
morgondagens samhälle.
– En undersökning gjord av SKL visar
att offentliganställda är de som totalt
sett är mest nöjda på arbetsmarknaden, konstaterar Charlotte Sjövall.

Att skapa en vi-känsla
Detta innebär att de kommunanställda skapar en mängd aktiviteter
på den lokala nivån. Det kan vara alltifrån en gala där duktiga kommunala
arbetare prisas, till ett maratonlopp
för de anställda. Syftet är att få kom-

Välkommen den 26 maj
Boken om Lomma Hamn-området finns till försäljning.
Möt huvudredaktören Thomas Håkansson kl. 13-14.
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Lommafesten – vi finns på plats!
Även i år kommer Lomma kommun att finnas på plats under Lommafesten den 26 maj för att informera och samla
in synpunkter från allmänheten. Kommunen kommer att
stå i ett tält tillsammans med bland annat Räddningstjänsten och Vakande Ögon som delar ut säkerhetsinformation. I Lomma kommuns del kan du träffa representanter
från alla förvaltningar. Där kan du till exempel titta närmare på översiktsplanen, diskutera kommunala byggplaner
eller återvinning, hämta kartor eller lämna synpunkter.
Vi har också lanserat flera nya e-tjänster som du kan få
information om i tältet. Boken om Lomma Hamn finns
till försäljning och går du sedan över bron kan du besöka
biblioteket som kommer att ha öppet under dagen.
Välkommen!

Mer än 200 fyllda sopsäckar
på enbart några timmar
Det var ett hundratal glada och entusiastiska
kommuninvånare som samlades den soliga lördagsförmiddagen vid Långa bryggan i Bjärred
samt vid Tullhustorget och Folkets hus i Lomma
för att tillsammans rensa stranden från föremål
som havet fört med sig under vintern. Nåja, det
fanns väl en del annat också, som samlades in
under de fem timmar som aktiviteten pågick.
Arrangemanget gjordes tillsammans med Håll Sverige
Rent och deras kampanj Kusträddardagen. Från Strömstad i norr till Simrishamn i söder ställde lokalbefolkning
och föreningslivet upp för för att städa stränderna inför
sommarsäsongen.
Eftersom frigolit tar stor plats så upplevde väl de flesta
att just detta var lite väl överrepresenterat i sopsäckarna.
Men längs stränderna hittades även allt från PET-flaskor
ner till tandtrådsbyglar och mängder med byggplast och
fimpar. Dessutom hittades självklart drivved och en del
båtdelar. Parkchefen Lennart Persson berättade att man

även hittat någon eka som verkar sjöduglig.
För barn som tagit med sina föräldrar till strandstädningen blev dagen nästan som ett ”sak-letar-äventyr”. I
alla fall för de som vi följde från Tullhustorget och längs
stranden vid Lomma Hamn. Varje konstig pryl man hittade gav upphov till många funderingar om var den kom
ifrån och hur den hade hamnat på stranden.
I de skaror som tog sig an missionen återfanns även
Helena Björn, Lommas miljöstrateg, som var nöjd med
insatserna.
– Det var roligt att se alla gula prickar som rörde sig
på standen längs Lommabukten. Jag hade en ganska god
överblick från den strandstäcka som jag själv städade
längst i söder. Engagemanget var stort.
Kusträddardagen är en del av Håll Sverige Rents Nationella Skräpplockardagar, som förra året lockade fler
än 620 000 deltagare. Förutom alla de som mött upp
vid samlingspunkterna i Lomma kommun så var det flera
samfälligheter och villaföreningar som genomförde egna
arrangemang samma dag.

Full koll på badvattenkvaliteten med regelbundna vattenprover
När nu årets badsäsong närmar sig
kan det vara bra att veta att även i år
kommer det regelbundet att tas kvalitetsprover på vårt badvatten. Provtagning startar i mitten av maj och håller på till slutet av augusti. Precis som
tidigare år tas prover på fyra platser
längs vår kust: Habo Ljungs camping,
Hamnhusen/T-bryggan, Lomma norra
och Långa Bryggan i Bjärred.
Vattenkvaliteten kan variera starkt,
till exempel beroende på skiftningar

i vädret. Ett enstaka provtagningsresultat säger ingenting om badvattnets
kvalitet sett i ett längre perspektiv,
utan bara hur vattnets kvalitet var
just vid provtagningstillfället.
Kvaliteten anges i tre nivåer:
• Tjänligt. Den bästa bedömningen
ett bad kan få. Det är låga bakteriehalter och det går utmärkt att bada.
• Tjänligt med anmärkning. Halterna
av de bakterier som mäts är något
förhöjda även om man inte anser att

det innebär någon risk för sjukdom
i samband med bad. Bedömningen
är mer en signal till övervakaren att
vara observant på vattnets kvalitet.
• Otjänligt. Höga halter av bakterier
som gör det olämpligt att bada till
dess att resultatet är tjänliga igen.
Läs mer på www.lomma.se. Sök
vidare på Kultur och fritid/Natur och
friluftsliv/Stränder och badplatser/Badvattnets kvalitet. Här finns också en
länk till Smittskyddsinstitutets hemsida.
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noterat

Nya Lomma centrum växer fram
I mitten av april var det dags för första spadtaget
till Hus C vid Centrumtorget i Lomma. Det blev
ett rejält ”tag” som tekniska nämndens ordförande Alf Michelsen tog med framkörd grävskopa.
Rivningen av det gamla centrumhuset gjordes för drygt
ett år sedan.
De senaste veckorna har man spontat för att kunna
gräva ur för källarplanet i det som kallas hus C. Källarplanet ska till största delen innehålla ett garage som kommer
att sträcka sig utanför själva huskroppen mot söder, där
tidigare den södra parkeringen fanns.
Hus C kommer bland annat innehålla en ny livsmedelsbutik i bottenplanet och tre plan med bostäder i en u-form

som öppnar sig mot söder och runt en grön innergård ett
plan upp. I höst kommer även nästa hus, hus A, att påbörjas. Detta ska också innehålla handel i bottenplanet och
bostäder i tre plan. Hus A kommer att ligga söder om det
nya centrumtorget.Tidigare har det som kallas hus B byggts
utmed parkeringen mellan busstorget och Hemköp.
Hela den nya bebyggelsen ska stå klar i april 2014 och
livsmedelsbutiken ska öppna redan i början av januari
2014. Då ska även det mesta av de allmänna ytorna vara
klara liksom det mesta av de nya parkeringsplatserna på
ömse sidor om Vegagatan.
Midroc är byggherre för själva bebyggelsen och kommunen ansvarar för byggandet av det nya centrumtorget
och anslutande allmänna ytor.

Pris för insatser för skånsk mat
Varje år delar Hushållningssällskapet Malmöhus och Skåneländska Gastronomiska Akademien ut 10 000 kronor till någon som gjort
väsentliga insatser för skånsk matkultur. I år
gick priset till Bjärehovskolans kök.
Motiveringen löd: ”Med stort engagemang tillagar och
serverar kökets personal dagligen näringsriktig, varierad
och inbjudande husmanskost med obetydligt svinn till
1 200 nöjda elever och lärare.”
– Det känns fantastiskt att få ett sådant här pris för
något som vi ser som självklart! säger Anna Nedin,
köksenhetschef på Bjärehovskolan.
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Hur arbetar ni med maten för att den ska bli så
god?
– Du kan ju lägga lite kärlek i maten, det gör mycket.
Vi arbetar aktivt med färger och smaker och är noga
med kompositionen av tillbehör. Men A och O är nog
glädjen. Vi tycker jobbet är fantastiskt roligt och mina
medarbetare är väldigt motiverade och duktiga.
Räcker det med att maten är god för att det ska
fungera?
– Nej, man kan säga att vi arbetar kundorienterat. De
som äter ska ha något att säga till om. Och det måste
finnas alternativ på matbordet också.

noterat
Fredspris till Vinstorpskolorna
Vinstorpskolan och Alléskolan har
tilldelats Emerichfondens Hedersfredspris för sitt förebyggande arbete mot mobbning, kränkningar
och utanförskap. Vinstorpskolorna
har även fördjupat sig i Barnkonventionen.
– Detta är ett viktigt och aktuellt
område som vi på ett naturligt sätt
väver in i undervisningen, berättar
Marie-Christine Cronholm, rektor
på enhet Vinstorp. Utgångspunkten

är respekt för både sig själv och för
alla andra.
De yngre barnen har som exempel fått tillverka en egen liten docka,
ett barn. I barnkonventionen står att
alla barn ska ha rätt till en bostad,
därför har man fått göra ett hus till
dockan. I barnkonventionen står att
alla barn har rätt till ett namn, därför
har dockorna fått namn. Man har pratat om sina egna namn och hur man
fått dem. Man har pratat om respekt

och själva fått intervjua sina föräldrar
om vad de anser är respekt. Intressant är att barn och vuxna har samma
värdering i grunden.
Emerichfonden bildades 1994 på
initiativ av Emerich Roth. Fonden arbetar helt ideellt, syftet är att genom
årliga pristävlingar uppmuntra ungdomar i grundskolan och gymnasiet till
aktiviteter som motverkar våld och
främlingsfientlighet samt bädda för en
trivsam och medmänsklig skolmiljö.

Bygganmälan och bygglov – när du vill i din dator
För att öka servicen till kommuninvånarna, har Lomma kommun öppnat en e-portal.
Målet är att all administration och
service, både internt och i dialog
med medborgarna, ska vara modern
och rationell. I e-tjänstportalen har
man möjlighet att fylla i blanketter
när man har tid. E-tjänsten är öppen
och tillgänglig dygnet runt.
Det enda som krävs för att ut-

nyttja e-tjänsterna, är en e-legitimation.
Från den 1 april är det nu möjligt
att söka bygglov och göra (bygg-)
anmälan via e-tjänsten. Detta i ett
samarbete mellan miljö- och byggförvaltningen och mittbygge.se.
Man når servicen via kommunens
hemsida, www.lomma.se. Klicka sedan vidare till huvudmenyn ”Bygga,
bo och miljö”. I högermenyn på

denna undersida finns en markering
som öppnar e-tjänsten, ”ansök om
bygglov via mittbygge.se (e-tjänst)”.
E-portalen utökas med fler tjänster efter hand.
Lomma kommun kommer även
under försommaren att erbjudas
möjlighet till e-faktura och du kommer kunna hantera dina fakturor från
Lomma kommun elektroniskt via din
internetbank.

Vill du bli kontaktperson?
Inte allt för sällan är det barnen som kommer i kläm när
det kärvar ordentligt i familjerelationen.
Det kan finnas många anledningar till att vårdnadshavaren
inte har möjlighet att för tillfället ge barnet en trygg uppväxtmiljö. Men det kan även vara
relationen mellan barnet och
föräldrarna som kärvar.
Genom Lomma kommun kan man
beviljas stöd, för kortare eller längre
tid, av en kontaktperson eller kontaktfamilj som blir som en form av
”extrafamilj” där man kan få någon

att prata med eller göra saker tillsammans med.
Just nu söker Socialförvaltningen
fler kontaktpersoner.
Lever du själv i en trygg och stabil
livssituation? Vill du hjälpa barn, ungdomar eller vuxna så att de, genom
ditt stöd, får möjlighet att använda
sina egna sina resurser på ett bättre
sätt. Då kan du kan bli en perfekt
kontaktperson!
En kontaktperson är en människa
som ställer upp för en annan, som en
vän. Ni gör olika aktiviteter tillsammans på fritiden, som att till exempel gå på bio, fotboll eller helt enkelt
göra en utflykt. Ni kanske tar en pro-

menad, en fika eller pratar en stund.
En kontaktperson kan ge stöd och
hjälp och inspiration att pröva nya
saker. Det viktigaste är att ni trivs tillsammans och att ”kemin stämmer”
som man brukar säga. Så som det
gör mellan riktiga vänner.
Just nu söker socialförvaltningen
ytterligare kontaktfamiljer och kontaktpersoner till barn och ungdomar. Du behövs!
Vill du veta mer kontakta:
Enhetschef Li Djurfeldt,
telefon 040-64112 23,
eller någon av socionomerna på socialförvaltningen via Lomma kommuns
växel 040-64110 00.
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Lomma IP rustas
Just nu pågår arbetet med att modernisera Lomma idrottsplats. För något år sedan var det grusplanen som bland annat fick konstgräs. Denna
gång är det gräsplanen som omgärdas av löparbanor som förnyas och förbättras.
Fotbollsplanen har ett antal år på nacken och hade
felaktiga mått enligt dagens standard och dessutom
problem med dräneringen på sina ställen. Genom att
lägga om underlaget och förse planen med konstgräs kommer säsongen att förlängas. Prisskillnaden
mellan vanligt gräs och konstgräs är idag marginell.
Nya löparbanor byggs med modernt och benvänligt
underlag. Det blir två löparbanor runt fotbollsplanen
samt sex stycken hundrametersbanor. Det byggs
även två längdhoppsgropar, bana för kulstötning och

höjdhoppsbana.
– Genom att göra om planen till konstgräs blir den
spelbar nästan året runt, berättar projektledaren
Bengt Strengbom. Vinsten med detta är att fotbollen, och bitvis friidrotten, kan vara mer utomhus vilket frigör inomhushallar till inomhussporter. Men då
måste man komplettera belysningen för att klara den
mörkare årstiden. Utmaningen är att göra planen så
användarvänlig som möjligt men med hänsyn tagen
till de boende i kvarteren invid planen. Vi jobbar med
att ta fram lämpliga typer av armaturer som kan ge en
mindre spridning av ljuset utanför planen. Dessutom
flyttas belysningsmasterna närmare planen.Vi kommer
även att se över vilka tider belysningen kan vara tänd.
Ombyggnaden ska vara klar senast den 21 juni då
en större turnering är inbokad.

Fladängsparken snyggas upp
Just nu får Fladängsparken en rejäl
”make-over”. På skissen kan du se
hur det kommer att bli när arbetet
är klart i slutet av augusti.
Projektledaren Bengt Strengbom
berättar att man har försökt att skapa
två parker i en. Närmast den nya Flad
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ängskolan ska parken ha karaktären av
stadspark medan den andra delen blir
mer som en lite vildvuxen naturpark.
Mot Strandvägen planteras en trädrad. Längs med ån kommer man att
bygga ett trädäck med bord och bänkar och gott om plats för avkoppling. I

stadsparksdelen byggs fontän och ett
sex meter högt klätternät. Den tidigare plana ytan får en kulle som mjukar
upp intrycket. De båda parkdelarna
kommer att bindas samman av en
promenadslinga på cirka 400 meter.
Skateparken kommer att rustas upp.

Trygghet tema när elever träffade
kommunfolk och politiker
Högstadieelever bjuds regelbundet in till träffar med representanter för de kommunala
förvaltningarna och med kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ungdomarna är de som ska leva
och bo i vårt samhälle i framtiden. De beslut som tas idag lägger grunden till hur vårt samhälle ser ut om 20, 30 eller 40 år.
I mitten av april var det dags för en ny
ungdomsdialog. Temat var trygghet.
Frågorna var många och diskussionen
blev intressant, säger Charlotte Sjövall,
utvecklingschef på Lomma kommun.
– Våra ungdomar är både kloka och
oerhört engagerade av samhällsfrågor. De hade diskuterat igenom frågorna och kom väl förberedda.

Vad är ett tryggt samhälle?
Hur kan unga bidra till ett tryggt samhälle? Är Lomma kommun en trygg
kommun? Beskriv en trygg plats i kommunen. Beskriv en otrygg plats i kommunen.
– Diskussionerna gick varma och det
var många intressanta synpunkter
som kom fram. Jag minns ett exempel där kommunen plogat och skottat en sträcka som vi trodde eleverna använde för att ta sig till och
från skolan. Det visade sig att man
använde en helt annan väg, konstaterar Charlotte Sjövall, och fortsätter:
– Det är viktigt att visa de ungdomar
som ska leva och bo i vårt samhälle
i framtiden att demokrati är något
värdefullt som vi ska vara rädda om
och att alla i en demokrati kan vara

med och påverka hur samhället utvecklas.
– Jag vill också ta chansen att i Lomma Aktuellt tacka alla kloka elever
som deltog och gav oss många värdefulla synpunkter.

Äldreomsorg tema vid ny träff
Den 19 september arrangeras åter
igen en ungdomsdemokratidag. Denna gång på Alnarp och med alla nior
inbjudna. Temat blir äldreomsorg.
– Det kanske känns lite udda att
prata äldreomsorg med elever som
går i nian. Men faktum är att även
ungdomar har en relation till äldreomsorg, genom farföräldrar eller
morföräldrar eller andra seniorer i
deras omgivning, avslutar Charlotte
Sjövall.

Lomma på Topp 10
Sedan 2009 gör SKL, Sveriges
kommuner och landsting, en ranking av skolverksamheten i landets
samtliga kommuner. Listan baseras
på olika statistiska uppgifter som
vägs samman. Genom jämförelsen kan kommunerna se hur väl
man lyckats med kunskapsuppdrag i förhållande till andra kommuner. Förhoppningsvis ska det
stimulera till ett förändrings- och
förbättringsarbete och till en hö-

gre placering på topplistan. Lomma kommuns skolor placerade sig
denna gång på en nionde plats av
landets 290 kommunerna.
Som grund för utvärderingen
finns ett antal värden som exempelvis: Hur stor andel elever som
nått målen i alla ämnen och hur
stor andel elever som nått minst
godkänt på ämnesproven i årskurs 9. Av dessa och ytterligare
ett antal värden görs en sam-

manvägning, en ranking. Nytt för
årets öppna jämförelser är de åtta
kompletterande grupperna som
speglar elevens syn på skolan och
undervisningen.
Topp tio 2012
1 Sotenäs
6
2 Danderyd
7
3 Vellinge
8
4 Bjurholm
9
5 Essunga
10

Vansbro
Malå
Överkalix
Lomma
Pajala

Kommunen fortsätter att växa!
Kommunstyrelsen har nu antagit
en ny befolkningsprognos för kommunen fram till 2030.
Prognosen grundar sig på en
förväntad utveckling av in- och
utflyttningar samt födelsetal och
dödlighetstal. Stor betydelse för
befolkningsutvecklingen har bo-

stadsbyggandets totala omfattning
och inriktning. Bostadsbyggandet
och därmed befolkningstillväxten
förväntas bli fortsatt hög i kommunen under många år framöver.
Vid årsskiftet 2011/2012 uppgick
antalet invånare i kommunen till
22 017, vilket innebär en ökning

med 458 personer under år 2011.
År 2020 beräknas antalet invånare i kommunen till cirka 24 600
och år 2030 till ungefär 26 000.
Läs gärna mera om prognosen här,
www.lomma.se/kommunochpolitik/
omlommakommun/kommunenisiffror
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kultur & evenemang
Med reservation för ändringar.

Lommafesten med
Alnarpsdagen 25–27 MAJ
Fredag 25 maj kl. 19.00: Stand-up med
bl.a. Robin Paulsson i tältet på Varvstorget
Lördag 26 maj kl 10.30–16.00: Hoppborg, Sumobrottning, Hinderbana,
Gladiator, Jättetops och Mekanisk tjur
Barn- och ungdomsaktiviteter i samarbete med Centralens fritidsgård
För mer information se
www.lommaevent.se
Alnarpsdagen 27 maj kl. 10–16
På Lantbruksmuseet, Elevenborgsvägen
kan man få se en tändkulemotor i arbete
och få en demonstration av smörkärning.
Hårt bröd försäljes. Se också den nya
utställningen ”Från jord till bord”.
På Hovbeslagsmuseet, Smedjevägen,
visas smide och hur man skor en häst
Vagnsmuseet är också öppet.
Övriga öppettider: Lantbruksmuseet
är öppet onsdagar och söndagar i
maj–juni kl. 13–16, onsdagar och söndagar i september–oktober kl. 13-16
Arr: Skånska Lantbruksmuseet i
Alnarp, ideell förening
Dansuppvisning
ABF:s alla dansgrupper visar balett,
street, hiphop, showdance, funk,
capoeira, magdans, afrikansk dans,
zumba. Dansarna är i åldrarna 4–70 år.
Söndag 27 maj kl. 11–15
Borgebyhallen, Borgeby. Arr: ABF
Dans & Rock –
Sommardagar 2012
Älskar du att dansa eller spelar du något
instrument? Är du mellan 13 och 20 år?
Utvecklas och skapa – koreografi och
låtar under fyra dagar och avslutningskonsert. 25–28 juni.
Mer info: fredrik.hogberg@abf.se,
tel. 040-35 24 15
Lomma Burlöv Släkt &
Folklivsforskare
Joureftermiddag – höstuppstart!
Tisdag 11 september kl. 14-16
För dig som vill börja släktforska eller
stött på problem.
Folkets Hus, 2:a vån. Lomma
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Utställningar
Elevarbeten från Pilängskolan
och Rutsborgskolan
Juni–13 juli. Biblioteket, Lomma
Bjersunds Tegelbruksmuseum
är öppet varje söndag kl. 12–16
3 juni–26 augusti. Arr: Hembygdsföreningen i Lomma kommun
Gunnar Nylund – en utställning
19 maj–3 juni. Öppet: lör- och söndag
kl. 12–17. Kraften, Lomma
Arr: Lomma Museiförening
Fotoutställning om Högsäter
och Önnerup
SPF:s studiecirkel Gamla Bjered ställer ut
19 juni–17 augusti. Biblioteket i Bjärred
Rune Schön och Ulf Berg
16 juli–15 augusti
Rune Schön – Lomma Eternit –
målningar. Ulf Berg från Roverud
ungdomsskola, Norge, ställer ut Grönlandsbilder. Lomma bibliotek
Lommakonstnärer på Kraften –
samlingsutställning
September. Öppet lör-och söndag
kl. 17–20, onsdag kl. 17–20
Arr: Lomma Museiförening
Konstnärssystrarna Eva och
Helena Rex ställer ut
8–28 september
Vernissage 8 september. Lomma bibliotek. Arr: Lomma Konstförening
Hembygds/Hemvändardag på Borgeby slott
Foto-, konst- och hantverksutställningar, bokförsäljning, kaffeservering
och lotteri. Kl. 14.00 underhåller Lena
och Evas strängar
Söndag 26 augusti kl. 10–17
Arr: Borgeby Kulturhistoriska Forskarlag
Kulturskolans
avslutningskonsert
med utdelning av Lions kulturstipendium
Söndagen den 3 juni kl 14.00
i Alnarpsgårdens aula.

TOSCA av Puccini
Malmö Opera ger Stor Opera på
liten scen
Pilängsteatern, Lomma
Lördag 15 september kl. 19.00
Biljetter kan beställas på 070-34 75 460
Arr: Lomma Bjärred Riksteaterförening
Mölledagen
1 juli kl. 11-17 vid Bonderups mölla
Arr: Torna Härads Hembygdsförening
Naturskyddsföreningen
i Lomma–Bjärred
Domedejla mosse –
kommunens djungel
Lördag 26 maj
Samling: Lomma busstation kl. 9.45
eller Rutsborgskolan kl. 10.00
Naturnatten
Tisdag 5 juni
Samarrangemang med Lunds Naturskyddsförening
De vilda blommornas dag
Söndag 17 juni
Samling: Bjärreds centrum kl. 9.45 för
samåkning eller Blå Caféet kl. 10.00
Samarrangemang med Svenska Botaniska Föreningen
Slåtterdags i Domedejla
Lördag 4 augusti
Samling: Lomma busstation kl. 10.00
eller Rutsborgskolan kl. 10.15
Insekternas dag
Söndag 19 augusti
Samling vid Habo camping kl. 10.00
Falsterbo Birdshow
Söndag 2 september
Samling: Bjärreds centrum kl. 6.00 eller
lomma busstation kl. 6.10
Matsvamp i Vombs fure
Söndag 16 september
Samling: Lomma busstation kl. 9.50
eller Bjärreds Centrum kl. 10.00
Mer information på www.naturskyddsforeningen.se/kretsar-lan/skane/
lommabjarred/

Konserter i Lomma kyrka
Examenskonsert med
Emma Jonasson,  orgel och
Maria Carlsson, mezzosopran
Lördag 2 juni kl. 18
Orgelkonsert med
Andrzej Chorosinski, Polen
Ingår i Skånes Orgelveckor
Söndag 29 juli kl. 18
Orgelkonsert med
Colin Andrews, USA
Ingår i Skånes Orgelveckor
Onsdag 1 augusti kl. 19
Orgelkonsert med
Robert Bennesh
Ingår i Skånes Orgelveckor
Söndag 5 augusti kl. 18
Orgelkonsert med
Anders Johnsson
Ingår i Skånes Orgelveckor
Onsdag 8 augusti kl. 19
Orgelkonsert med
Elmar Geiger
Ingår i Skånes Orgelveckor
Söndag 12 augusti kl. 18
Orgelkonsert med
Mikael Wahlin
Ingår i Skånes Orgelveckor
Lördag 18 augusti kl. 18
Konsert med ”Världsmusik/
Jazz-ensemblen Acoustic
Sense”, Danmark
Söndag 19 augusti kl. 18
Samarrangemang : Svenska kyrkan i
Lomma och Sensus Skåne Blekinge
Bibliotekens öppettider
Biblioteket i Lomma
Ordinarie öppettider under sommaren:
Måndag–tisdag kl. 10–20
Onsdag–torsdag kl. 10–19
Fredag kl. 10–18
Lördag kl. 11–15
Biblioteket i Bjärred
Ordinarie öppettider t.o.m. 16 juni
Sommaröppet 18 juni–19 augusti:
Måndag–tisdag kl. 13–19
Onsdag–fredag kl. 10–16
Lördag Stängt
Stängt 6 juni, midsommarafton och
midsommardagen

Sommarmusik på Berga, i Fjelie och borgeby kyrkor
Kristina Nilsson – sång
Kammarkonsert
Robert Bennesh – orgel
med Nordiska Ungdomsorkestern
Ingår i Skånes Orgelveckor
Torsdag 30 juni kl. 19.00 – Bergasalen
Onsdag 8 augusti kl. 16.00
Borgeby kyrka
Pilgrimsvägar
en musikalisk resa med Trio Sonatrice
I hjärtats namn –
med text och musik som bevarats
enkelt, vackert, ömt …
från medeltidens pilgrimsvandringar.
Sånger ur den svenska vistraditionen
En konsert i samarbete med Bjärreds
och jazzen med Elisbeth Melander,
församlings pilgrimsverksamhet.
sång, Mike Hamilton, saxofon och
Söndag 8 juli kl.18.00, Fjelie kyrka
Christian Mjörndahl, piano
Torsdag 9 augusti kl. 19.30, Bergasalen
Möte mellan två sopraner
musik ur Sacred Concerts av Duke
Promenadkonsert med LimEllington
hamns Brassband
Två övertygade och starka instrument
Söndag 12 augusti kl. 18.00, Bergamöts med berörande toner ut var sitt
parken
luftrör – saxofonisten Cennet Jönsson
Ta gärna med egen stol!
och sångerskan Ellinor Schüller.
Vid otjänlig väderlek sker konserten i
Söndag 15 juli kl. 18.00, Fjelie kyrka
Bergakyrkan.
Poesi och musik
Skånska Mandoliner
ett möte till förändring
tre mandolinister, en mandolaspelare,
Elna-Birgitta Lithner, poet och Gunnar
två gitarrister och en kontrabas med
Lindgren, orgel, piano
en vittomspännande repertoar med
Söndag 22 juli kl. 18.00, Fjelie kyrka
tyngdpunkt på italiensk och äldre
klassisk musik med dragning åt det
Orgelkonsert med
folkloristiska.
Andrzej Chorosinski
Torsdag 16 augusti kl. 19.30
Ingår i Skånes Orgelveckor
Onsdag 1 augusti kl. 16.00, Borgeby kyrka
Bergasalen
Nya ramar för den klassiska
musiken
och ny musik och nya uttryck i en
konsert med musik från J.S.Bach till
W. Peterson-Berger
Jörgen Tånnander - flöjt, Olle Nilsson
– orgel, piano
Tisdag 7 augusti kl. 19.30, Bergakyrkan

Sommar i själ och hjärta
Vokalensemblen Ladybird bjuder på
en njutbar och stämningsfull musikalisk betraktelse av sommaren med en
rik variation av genrer från folkmusik,
klassiskt till barbershop och jazz.
Söndag 19 augusti kl. 18.00
Bergasalen

Arrangörer: Bjärreds församling, Sensus Skåne Blekinge och Kultur- och fritidsnämnden i Lomma
Sveriges Nationaldag/Svenska Flaggans dag
6 juni kl. 11.00 i Bergaparken, Bjärred
Fanborg från organisationer/föreningar i Lomma kommun. Musik av Kulturskolans musikkår. Kommunfullmäktiges ordförande Claes Hedlund hälsar välkommen. Högtidstal av Göran Tufvesson, president i Lomma – Bjärred Rotary Club.
Kommunstyrelsens ordförande Anders Berngarn delar ut flaggor. Sång av Gyllins
Drängar. Companiet Show Sport klubb och Kulturskolan svarar för underhållning.
Bjärred-Borgeby-Önnerup Röda Kors erbjuder fika. Musikkår och fanborg tågar
från Jonasgården kl. 10.45.
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noterat
Var finns hjärtstartarna i Lomma kommun?
På en handfull platser med stor genomströmning av människor finns numera hjärtstartare. Lommas säkerhetschef
Anders Åkesson berättar:
– Jag understryker att hjärtstartarna finns tillgängliga under
den tid som det finns verksamhet i de utvalda lokalerna.
Lomma kommun har köpt in hjärtstartare till följande
lokaler: Rutsborgshallen, Borgebyhallen, Bjärehovshallen,
Bjärreds bibliotek, Medborgarhuset, Lomma Bibliotek,
Folkets Hus, Dansrotundan.
En hjärtstartare är lätt att hantera även för den som är
ovan vid teknisk utrustning.
På www.hjartstartarregistret.se går det att hitta var det
finns hjärtstartare på de flesta orter i Sverige. Förutsättningen är att man registrerat dem, vilket inte är ett krav.

Snart invigning av ”nya” Kajgatan
För ett par veckor sedan öppnades Kajgatan i Lomma
hamn efter senaste tidens ombyggnadsarbete. Arbetet
med att färdigställa gatan och markområdena intill kommer att pågå fram till den 15 juni.
Den 20 juni är det dags för invigning. Även om alla
detaljer inte är klara vid Lomma Aktuellts pressläggning,

kan vi avslöja att det självklart blir officiellt invigningstal
av kommunstyrelsens ordförande Anders Berngarn. Publiken bjuds även på underhållning och en parad av gamla
fina veteranbilar.
På www.lomma.se kan man läsa mer om invigningen
när programmet är klart.

Utmärkelsen ”Årets digitala läromedel” till Lommalärare
Inger Degerfeldt, slöjdlärare och grundare av slojd.nu tog
hem priset för ”Årets Digitala läromedel 2012” under
konferensen ”Framtidens Läromedel” i Uppsala.
Inger har under flera år arbetat fram ett digitalt läromedel för slöjden bestående av slöjdlexikonet med instruk-

tionsfilmer och en elevportfoliodatabas ”@tt slöjda”.
– Detta är en seger för hela slöjden, som visar att slöjd
verkligen är ett ämne att räkna med i framtiden, säger
Inger Degerfeldt, slöjdlärare på Alfredshällskolan.

Säsongen säkrad på Borgeby slott!
Eftersom den planerade försäljningen av Borgeby slott
inte kunnat slutföras så fanns risken att de arrangemang
som man tänkt genomföra under sommaren och hösten
också hade behövts ställas in. Men genom att Lomma
kommun istället hyr ut anläggningen så är den risken nu
undanröjd. Hyresavtalet gäller till årets slut.
Detta innebär att det redan den 27 maj blir ett stort
evenemang på Borgeby slott, kallat ”Levande historia
Lomma Aktuellt utges av Kommunstyrelsen i Lomma.
Lomma kommun, Hamngatan 3, 234 81 Lomma
Telefon: 040-641 10 00
Hemsida: www.lomma.se
Ansvarig utgivare: Anders Berngarn
Redaktör/foto: Claes Westinger
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runt knuten”. Deltar gör både dragon- och husartrupper med hästar och ryttare. Konstnärer och hantverkare
kommer att finnas på slottsgården och det blir öppet
hus i slottet. Borgeby historiska forskarlag visar bilder
med mera. Meningen är att levandegöra historien.
Fram på hösten är det åter dags för ”Toner vid Borgeby”. Det blir nu tredje året i rad för detta arrangemang.
Dessutom har man planer på bland annat en julmarknad.

Redaktionskommitté: Christine Edenbrandt, Eva Jansson, Susanne Hallberg,
Elisabeth Nordgren, Margareta Sandelin, Marilene Svegard samt Sven Trönne.
Teknisk produktion: Elke Hanell, Westinger Media, Box 150 92, 200 31 Malmö.
Telefon: 040-27 09 00, e-post: westinger@telia.com
Lomma Aktuellt finns också som taltidning och på Internet
Tryckning: Tryckeri Wiking, Malmö

