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Äta Sova Göra
i Lomma kommun 2016–17

Tre kända Lommaprofiler berättar 
om sina smultronställen
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Vi är stolta över att vara en Fairtrade City.
Sedan 2013 arbetar vi i Lomma kommun tillsammans för 
rättvis handel. Rättvis handel innebär att de som odlar 
och skördar några av våra mest omtyckta vardagsvaror 
som kaffe, te och choklad, arbetar under goda villkor 
och kan försörja sig på sitt arbete. 

Respekt för mänskliga rättigheter och miljön i producen-
ternas samhällen är också viktiga delar av rättvis handel.
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Välkommen till oss!
Att hitta nya pärlor som man vill återvända till… igen och igen, 
det är lycka. Man vill dela med sig, men samtidigt behålla dessa 
smultronställen för sig själv.

Vi har många pärlor och de bjuder vi gärna på! 

I år delar tre kända Lommaprofiler med sig av sina smultron-
ställen. Det är fritt fram att låna deras pärlor. Allt ifrån att 
drömma om hur man sover under stjärnorna i Alnarpsparken 
till hur man laddar grillen och lagar bästa såsen. Eller låter  
fantasin få fritt spelrum längs en vandring i strandkanten  
vid Habo Ljung och skapa en egen deckarintrig. 

Det är bara att välja sina egna favoriter. Blir det stranden, med 
alla möjligheter den erbjuder oavsett tid på året? Alnarpsparken 
med sin fantastiska mångfald av växter och träd? Lika vacker, 
året om.

Välkommen att hitta dina egna pärlor. Det är bara att börja 
upptäcka.
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Namn: Tareq Taylor
Bor: Habo Ljung
Gör: Kock. Driver Slotts-
trädgårdens Kafé och 
Kockeriet i Malmö
Blir gärna bjuden på: ”Vad 
som helst! Huvudsaken är 
att det blir en trevlig kväll.”

GOTT TILL GRILLAT!  
Chipotlesalsa
2 st chipotle chili
1 st gul lök
1 vitlöksklyfta
1 burk krossade tomater
½ dl vitvinsvinäger
½ dl socker
salt och peppar

Hacka lök och vitlök och fräs  
i olivolja. Lägg i chipotlechili,  
krossade tomater, vinäger och 
socker. Smaka av med salt och 
peppar. Låt salsan svalna.
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Jag lagar väldigt mycket mat 
hemma, både inne och 
ute. Favoritplatsen är vårt    

    utekök i trädgården. Vi har 
fantastiska grannar, så vi träf-
fas ofta och brukar äta hos 
varandra. Av någon märklig 
anledning så hamnar jag för 
det mesta i köket och hjälper 
gärna till om värdfolket vill. 

Jag gillar att odla och har en 
köksträdgård för eget bruk.
Vi odlar allt från tomater och 
majs till kål och potatis. Men 
det räcker inte för hela sä-
songen, i så fall hade jag fått 

odla upp en hel fotbollsplan 
och skaffa traktor.

På sensommaren plockar 
jag gärna nypon på väg till 
stranden. De går alldeles ut-
märka att äta precis som de 
är, tvärtom mot vad många 
tror. Man kan äta dem som 
äpplen, bara man låter bli 
kärnorna. 

På Habo Ljung finns också 
gott om soppar och svamp 
när det är säsong. Så jag bru-
kar fylla fickorna med svamp 
när jag är ute med hunden, 

en dvärgpincher som heter 
Bruno. Jag håller alltid ögonen 
öppna efter svamp när vi är 
ute på våra promenader och 
noterar till vilka ställen jag ska 
återkomma till.

Ska jag gå ut och äta i Lom-
ma, går jag gärna till restaur-
ang Slaktaren i centrum. De 
har en varierad meny och bra 
råvaror. Jag stannar gärna där 
och handlar kött och spän-
nande korvar, inte minst när 
vi ska grilla på stranden.

TAREQ TAYLOR

Jag bor i Habo Ljung sedan tretton år och har nära till havet. Vi fixar gärna en picknick på 
stranden när vädret och tiden tillåter. Att ta med grillen till Lomma beach och sitta med 
fötterna i sanden och se solen gå ner över Köpenhamn är svårslaget. Eller så laddar vi  
grillen och går till stranden nedanför campingen vid Habo Ljung.

Att se solen gå ner över 
Lommabukten är svårslaget

Ä
T
A
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Solnäs Gård
En smak av Österlen, ett 
stenkast från Lund. Ta en paus 
från stadslivet och besök Kiviks 
Musteri på Solnäs Gård i Fjelie. 
Här finns en stor och vacker 
äppelodling med mysig gårds-
butik och café.

Tisd-fred 10-17  
lörd-sönd 10-16

Fjelievägen 112, Bjärred
046-24 70 89
solnas@kiviksmusteri.se
www.kiviksmusteri.se

Fiskboden
Fiskboden är en välsorterad
fiskaffär och restaurang med 
läckerheter till både vardag 
och fest. 

Njut av våra läckerheter på 
den mysiga uteserveringen 
precis vid kajkanten, med  

yrkesfiskarna i Lomma hamn 
som nämaste grannar. 

Kajgatan 1, Lomma
040-41 10 10
info@fiskboden.se
www.fiskboden.se

Cocos Hut  
Ta chansen att få känna  
doften och aromen av Malay-
sia. Spännande med influenser 
bland annat från Kina, Indien, 
Indonesien.  

Köket har samlat de allra 
bästa bitarna från många 

kulturer och kombinerat 
det till en gastronomisk 
konstform. Välkommen! 

Strandvägen 111, Lomma. 
040-618 88 80
info@cocoshut.se
www.cocoshut.se

Ä
T
A
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Konditori Syrénen
Hjärtligt välkomna till mysiga 
Konditori Syrénen med det 
stora sortimentet. Vi erbju-
der ett stort utbud av bullar, 
fyllda baguetter, smörgåstårtor, 
sallader, tårtor och kakor som 
passar för alla tillfällen. 

Månd-fred 06.30-14.00
lörd 7-14 sönd 8-14 

Syrengatan 8, Lomma 
040-41 05 36
konditori@konditorisyrenen.se 
www.konditorisyrenen.se

Ny Hamn
Den enda kinesiska restau-
rangen i Lomma. Vi serverar 
ursprunglig kinesisk mat.
Har du varit i Kina och saknar 
äkta kinesisk mat eller om du 
inte har råd med flygbiljetten 
men vill uppleva riktig kinesisk 
mat är Ny Hamn restaurangen 

för dig. Vi serverar även mat 
från det europeiska köket, 
vegetariskt och lunchbuffé. 
Meny på hemsidan.

Strandvägen 89, Lomma 
040-41 66 66
info@nyhamnrestaurang.se
www.nyhamnrestaurang.se

Restaurang Alnarp
Välkomna till natursköna 
Alnarpsparken. Restaurang 
Alnarp har ett brett utbud 
med allt från dagens rätt, 
catering och konferenser. 
Vi erbjuder en prisvärd lunch 
som håller hög kvalitet och 
med stor variation; mat lagad

efter vad årstiderna har att 
erbjuda. Hos oss kan du även 
fira bröllop och olika festlig-
heter.

Sundsvägen 9, Alnarp
040-46 08 62
info@alnarp.se
www.alnarp.se

Ä
T
A
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Flädie Mat & Vingård
Grillkvällarna på Flädie Mat 
& Vingård är något att längta 
efter och minnas när höst-
mörkret faller.  Våra kock-
ar briljerar vid grillen och 
grillbuffén står uppdukad torsd 
och fred under sommaren  
kl. 18-21. Boka bord! 

 
Flädie Mejeriväg 19, Bjärred
046-320 338
info@fladiematvingard.se 
www.fladiematvingard.se

Kajgatan 34
Café, galleri & catering  
På bästa läge med utsikt över 
Lomma hamninlopp, 150 m till 
stranden serverar vi mackor, 
sallader, dagens lunch, tapas, 
hembakade kakor, kaffe av  
alla de slag och mycket mer.

Öppettider och utbud varie-
rar efter säsong. För aktuella 
öppettider och menyer besök 
vår hemsida
www.kajgatan34.se  
eller följ oss på     kajgatan34  
040-41 04 34 
Vi har fullständiga rättigheter!    
 

Lomma Hembageri
Ett klassiskt konditori och  
bageri mitt i Lomma centrum. 

Här finns ett stort sortiment 
av bröd och frukostbullar 
samt klassiska kakor och 
tårtor.  
 

Vi har allt för sommarens 
sköna fikastunder, eller varför 
inte köpa med något gott till 
stranden.

Seglargatan 4, Lomma
040-41 28 37
www.lommahembageri.se

Ä
T
A
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Grilla ute!  
Visst kan det vara härligt  
att få grilla med havsutsikt?  
Det finns 11 grillplatser inom 
kommunen som du fritt får 
använda. Ladda ner kartan  
från vår hemsida, hämta den 
på biblioteken eller fråga våra 
sommarvärdar.

Lomma Glassfabrik
Här tillverkar vi färsk glass året 
om med säsongens smaker. 

Vi har även mjukglass, nyro-
stat kaffe, halvlitersburkar och 
glasstårtor. 

Välkomna att avnjuta en 
nyslungad glass och cappuccino 
på vår uteservering med utsikt 
över havet och hamnen.  

Kajgatan 26, Lomma
040-42 63 54
www.lommaglassfabrik.com

Borgeby Stenugnsbageri  
& Kafé
Lomma Hamn, i hodda 4 och 
Desideriavägen 18, Borgeby
046-29 10 70 
jessica@borgebystenugnsbageri.se
www.borgebystenugnsbageri.se

Bjerreds Saltsjöbad  
och kallbadhus
Restaurang, konferens och 
festvåning i en unik, naturnära 
miljö. 600 meter ut i havet, i 
slutet på bryggan ligger Bjer-
reds Saltsjöbad och Kallbadhus 
med restaurang. Njut av en 
fräsch måltid eller kombinera 

bastu, kallbad och mat. Vi kan 
rekommendera vårt konfe-
rensrum en trappa upp, med 
en oslagbar utsikt.

Långa Bryggan, Bjärred
046-29 30 10
boka@kallbadhus.se
www.kallbadhus.se

Ä
T
A
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Dagtid har jag en 
favorit och det är att 
sova på stranden. Jag 

älskar sand och störs varken 
av sand i öronen eller mellan 
tårna. Bland det bästa jag vet 
är att cykla ner till Lomma 
strand och lägga mig i sand-
dynerna. Antingen på ett 
tunt vackert tyg eller direkt 
i sanden. Här bullar jag upp 
en kudde av sand och låter 
kroppen forma sanden så att 
det blir bekvämt. 

Jag är uppvuxen i Lomma 
och tycker fortfarande att 
det är en fantastisk kommun 
att bo i. Ena stunden kan jag 
gå i Alnarpsparken och nästa 
vara på väg ner till stranden. 
Plus tillgången till två stora 
städer.
 
Mitt eget drömhem hittade 
jag 2012 i form av en av 
lägenheterna i ett gammalt 
gult tegelhus som tillhört 
Lantbruksuniversitet i Alnarp. 

Utsikten mot vattnet och 
Köpenhamn är svårslagen. 
 
Som inredare inspireras jag 
konstant av allt i min omgiv-
ning. Möten med människor, 
hus jag går förbi, en detalj på 
en port som när det snurrat 
runt i fantasin blir något helt 
nytt.

Jag skulle gärna sova i Kuben i Alnarpsparken. Det är en kub av limträbalkar som står på ett 
järnfundament, med tak och två väggar. Utsikten härifrån är underbar. Här skulle jag bädda 
direkt på trägolvet med fårskinnsfällar så att man har kontakt med underlaget. Lite futon-
känsla. Sängkläderna får gärna vara av linne och färgskalan går i ton med naturen: från den 
mörka, brunsvarta myllan till det skira, gröna i parken. Som ljuskälla väljer jag levande ljus. 
Sedan är det bara att låta skymningen falla.

Jag skulle gärna sova i Kuben  
i Alnarpsparken

MIJA KINNINGS
O
V
A
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Namn: Mija Kinning
Bor: I Lomma
Gör: Inredare, 
programledare och 
scenograf. Uppdrag 
för Optimala hem
Känd för: TV-pro-
grammen Bygglov, 
Roomservice och 
egna webb-program-
met ”Det knackar” 
Glad av: Hem som 
lever
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Borgeby Gårdshotell
Vi erbjuder ett modernt, lant-
ligt boende i härligt avkopp-
lande parkmiljö med utsikt 
över böljande sädesfält. Sov 
gott i sköna sängar och njut av 
omgivningarna och närheten 
till aktiviteter för alla väder. 
Våra dubbelrum och lägen-

heter är fräscha och välutrus-
tade. Vi ordnar konferenser 
för den lilla gruppen med de 
kreativa ambitionerna.

Borgeby Slottsväg 6, Bjärred
0709-78 61 28
info@borgebygardshotell.se
www.borgebygardshotell.se

Brohuspark B&B 
Vi erbjuder 20 underbara  
och trevliga rum i genuin 
miljö – vid ån, nära hamn och 
strand men ändå mitt i byn. 

 

Flädie Mat & Vingård
I vår unika och avkopplande 
vingårdsmiljö erbjuder vi Bed 
& Breakfast söndag-fredag 
4/7-21/8. 29 smakfullt inredda 
hotellrum med fri tillgång till 
trädgård och pool.  
 
 
 

Dubbelrum 995:- Enkelrum 
850:- Familjerum 1 450:- Pris 
inkl. fantastisk frukost & moms.

Flädie Mejeriväg 19, Bjärred
046-320 338
info@fladiematvingard.se 
www.fladiematvingard.se

Brohusvägen 7, Lomma
0733-41 41 03
bandb@brohuspark.se 
www.brohuspark.se 

S
O
V
A
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Gröna Frun’s  
Bed & Breakfast
I en genuin gårdsmiljö med 
en hänförande havsutsikt 
erbjuder vi;

   
• Gårdshotell   • Konferens
• Catering        • Fest
      

Varmt välkomna!  
Södra Västkustvägen 47, 
Bjärred
046-460 20 10
gronafrun.info@icloud.com
www.gronafrun.se

Habo Ljung Camping
Sugen på att campa? Den 
populära och natursköna  
familjecampingen i Habo 
Ljung är belägen precis vid 
strandkanten i Lommabukten. 
Här kan du nästan doppa föt-
terna från din campingtomt. 

När du kopplat av tillräckligt 
är det pulserande storstads-
livet bara ett stenkast bort. 
Välkomna!

Södra Västkustvägen 114, 
Lomma, 040-41 12 10
info@haboljungcamping.se
www.haboljungcamping.se

S
O
V
A



14

Även om mina böcker 
inte utspelar sig här, 
så är de producerade 

i Lomma. Jag har ett kontor 
i Lomma hamn, tidigare satt 
jag på biblioteket eller på 
Kajgatan 34:s café och skrev. 
 
Nu håller jag på att bygga en 
skrivarstuga på tomten som 
ska vara klar till sommaren.  
Tidsplanen stämmer bra 
med titeln på min nya bok 
som kommer i höst och som 
heter ”Slutet på sommaren”. 

Handlingen utspelar sig i en 
fiktiv kommun i Skåne. Det 
är dock inte Lomma, kan jag 
avslöja. Med tanke på att jag 
själv kommer från Billesholm, 
så kanske det kan finnas vissa 
likheter.
 
Jag gillar att ströva i Furet på 
Habo Ljung som är ett fan-
tastiskt område med alla sina 
gamla furor. Här är det lätt 
att skapa miljöer. Alnarpspar-
ken är en annan favorit som 
är lika fin året runt. Här är 

det perfekt för en picknick. 
Jag är fascinerad av brytnings- 
tiden mellan årstiderna och  
när naturen skiftar kostym. 
Känslan när sommaren är på 
väg bort och vemodet i att 
man inte kan hålla den kvar  
är väldigt speciell. 
 
Som tidigare polis kan jag 
inte låta bli att hålla ett öga 
på min omgivning. Hittills har 
det varit lugnt så jag kan ägna 
mig åt att skapa mina egna 
intriger.

Det behövs inte så mycket fantasi för att tänka sig ett ilandflutet lik i strandkanten vid  
Habo Ljung. Som spänningsförfattare får jag mycket inspiration av att vandra längs strän-
derna, framför allt när det är dimmigt och disigt. Då är det lätt att föreställa sig både det 
ena och det andra. Sedan tycker jag om att leta efter strandfynd och är en riktig sakletare.

Jag hämtar inspiration 
på stranden och i skogen

ANDERS DE LA MOTTEG
Ö
R
A
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Namn: Anders de la Motte
Bor: Habo Ljung.
Gör: Spänningsförfattare,  
tidigare polis.
Egna böcker: Geim, årets  
svenska deckardebut 2010, 
Buzz, Bubble (2012),  
MemoRandom (2014),  
UltiMatum, årets svenska  
kriminalroman 2015.
Läser själv: mycket spänning  
och deckare. Senast ”Stoner” 
av John Williams.
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Kramgoa Fötter 
Välkommen till en ljus och 
fräsch klinik med kunskap och 
erfarenhet, som erbjuder;
Medicinsk fotbehandling.
Vi har även butiksdel till dig 
som behöver;
• Skor • Strumpor
• Kompressionsstrumpor

• Fotkräm  • Hudkräm
• Handkräm  • Konsultation
• Prefab fotbäddar/inlägg.
• Avlastning i olika material  
   till din fötter
Industrigatan 2, Lomma
0739-22 14 31 
anett@kramgoafotter.se
www.kramgoafotter.se
 

Lomma Beach House
Kite.se och Lomma Beach 
House bjuder på Skånes 
skönaste strandhäng! Avnjut 
en glass, en härlig wrap eller 
någon annan läckerhet från 
vår surfinspirerade meny.  Vi 
erbjuder även kitesurfingkurser, 
SUP, yoga och femkamper.  

 
Välkomna till vår oas  
i sommar juni-september!

Badvägen 2, Lomma 
0733-70 04 15
info@lommabeachhouse.se
www.lommabeachhouse.se
www.kite.se

Borgeby Kryddgård
Sveriges största kryddsor-
timent! Över 100 sorters 
te- och teblandningar. Brett 
sortiment av olivolja, rapsolja 
och vinäger, knäcke, kex, mar-
melad, curd, sylt, oliver, kapris 
och grillad paprika...  
 
 

 
Vi gör presenter och present-
korgar efter dina önskemål. 

Desideravägen 4, Borgeby
046-70 69 03
order@borgebykryddgard.se
www.borgebykryddgard.se

G
Ö
R
A
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Flädie Mat & Vingård 
Låt oss guida er genom vår 
vackra vinodling och smaka 
på gårdens egna viner. Under 
sommaren erbjuder vi vin-
provningar varje torsdag 
kl. 17-18.15. 
Boka plats!

Flädie Mejeriväg 19
237 91 Bjärred
046-320 338
info@fladiematvingard.se 
www.fladiematvingard.se

Anna Heij stengods  
& skulptur
In bakom den K-märkta fastig- 
heten, finns sedan många 
år Anna Heij. I galleriet och 
butiken hittar du ett avskalat 
formspråk i studiokeramik, 
tillsammans med uttrycksfulla 
skulpturer.  
 

Skulpturer, ofta i form av 
djur, som öppnar upp för ett 
leende och påminner om hän-
delser i livet. Öppet året om.

Strandvägen 111, Lomma
040-41 38 39/ 0709-42 29 58
info@annaheij.com
www.annaheij.com

Ekbacken 939  
Hem & Trädgård
– den lilla trädgårdsbutiken 
i Lomma. Här finns ljuvliga 
rosor, spirande perenner, 
bärbuskar, kryddor, buskar 
och allt annat en trädgård kan 
önska sig. Massor av vackra 
krukor, verktyg och fårskinn.  

 
 
Varmt välkommen att  
inspireras och botanisera!
 
Brohusvägen 9, Lomma
0702-73 46 35
monica@ekbacken939.se
www.ekbacken939.se 

G
Ö
R
A
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Lommaflotten
Upplev flotta turer med  
Lommaflotten på Höje å.
På och avstigning bakom  
fiskboden i hamnen, turen  
tar ca 2 tim.

 
Medtag egen mat och dryck 
eller förboka hos Fiskboden. 

Kajgatan 1, Lomma
För bokning
0727-27 00 03 
info@lommaflotten.se

Massage, medicinsk  
laserbehandling  
Margareta Olenmark
Behandlande massage, 
stretch, triggerpunkter men 
även avkopplande. Medicinsk 
laserbehandling för besvär i 
muskler, leder och inflamma-
tioner. 

Friskis&Svettishuset
Poppelgatan 21, Lomma
070-494 20 67
olenmark@telia.com
www.olenmark.se

Kudde & Kandelaber
– en oas av hemtrevnad och 
trivsel. Här finner du allt för att 
få känslan med dig hem. Butiken 
har en harmonisk blandning av 
inredning, blommor, presenter 
och vackra kläder av fin kvalitet, 
men också saker för de små.  
Välkommen att uppleva en  

rogivande stund bland vackra 
saker till dig, ditt hem eller till 
en vän.

Strandvägen 96b, Lomma
040-41 23 83 
kund@kuddeokandelaber.se
www.kuddeokandelaber.se

G
Ö
R
A
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Örestads GK
Vi erbjuder 27 hål + 18  
korthål (pay&play) vilket ger 
en god tillgänglighet och golf 
för alla! Här finns även goda 
träningsmöjligheter med en 
stor drivingrange, putting-
greener samt övningsområde.  
 

Eller kom bara ut och avnjut 
en god lunch i vår populära 
restaurang.

Golfvägen, Lomma
040-41 05 80
info@orestadsgk.com
www.orestadsgk.com

Solnäs Gårdsbutik
En smak av Österlen, ett 
stenkast från Lund. Välkomna 
att besöka Kiviks Musteri på 
Solnäs Gård i Fjelie. Här finns 
en stor och vacker äppelodling, 
café och mysig gårdsbutik med 
både närodlade produkter och 
smaker från Österlen.

Tisd-fred 10-17  
lörd-sönd 10-16
 
Fjelievägen 112, Bjärred
046-24 70 89
solnas@kiviksmusteri.se       
www.kiviksmusteri.se

Cosita inredning  
& presenter
Rolig butik fylld med något 
för alla!
Månd-fred 10-18, lörd 9-14
Vegagatan 1, Lomma 
040-30 03 69
monika@cosita.se
www.cosita.se 

Sundets Hudvård
Tappers väg 9, Bjärred
073-402 62 88
maria@sundetshudvard.se 
www.sundetshudvard.se

G
Ö
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Läs mer om kommunens  
naturnära områden på  

www.lomma.se/naturguiden

Hann du se fisken? Den som 
pilade snabbt in bland grönt 
ålgräs strax under ytan? 

Lommabukten är alltid nära 
och lämpar sig särskilt bra 
med sin långgrundhet för 
undervattensstudier för barn 
i alla åldrar. Bara ta en spann 
och se vad du får upp, eller 
snorkla över turkosa under-
vattensängar. 

Har du tur kan du se den lilla 
tångsnällan, ser du en sjö-
hästliknande fisk så är det en 
sådan. Tröttnar du på att vara 
i vattnet, så leta strandfynd i 
sanden.

Upptäck en  
ny värld



23

Lomma Hamn 
I hamnen samsas fiskebåtar med fritidsbåtar och 
flotte för mindre sällskap. Här finns yrkesfiskare, 
båtvarv, småbåtshamn, fiskrestaurang, båtser-
vice och dykklubb. Caféer och restauranger har 
öppet året runt. Vackra sommardagar sjuder 
det av liv här. 

Lommabukten 
Du behöver aldrig bli sysslolös här, tack vare 
havet. Med sin mjuka, vackra bukt in i samhäl-
let bjuder vattnet in till allt från klassisk segling, 
vind- och kitesurfing till salta bad, avslappnande 
standpromenader och stillsam fågelskådning. 
Den ena dagen är inte den andra lik, så dags-
formen kan få styra. Precis som det ska vara.
www.lomma.se/lommabukten

Habo Ljung 
En av södra Sveriges bästa platser för vind- och 
kitesurfare. Den erfarna surfaren ger sig ut på 
egen hand medan nybörjaren kan boka in sig  
på kurser för att senare kunna träda brädan.  
I närheten finns också Habo Ljungs fure –  
blivande naturreservat. I Habo Ljung ligger  
även Örestads Golfklubb.

LO
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K
2016–17

OM M U N



24

Hundbad 
Bada med hund får du göra utmed 
kusten med undantag av badplatserna 
under maj-augusti.  
 
Tips på bra badplatser för hund är; 
Öresundsparken rekreationsområde, 
söder om betongbryggan vid Folkets 
hus och vid Strandstenarna strax söder 
om Bjärred.

Långa Bryggan 
i Bjärred
Den över 600 meter långa 
bryggan lockar många besö-
kare till en härlig promenad 
för att som belöning få ett 
uppfriskande dopp, ett av-
kopplande besök i kallbadhu-
set eller en bit mat i restau-
rangen. Här möts arkitektur 
och natur!

www.kallbadhus.se
LO

MMA
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Två av Skånes mest populära 
stränder – över en mil av 
inbjudande sandstrand breder 
ut sig. Självklart lockar bad 
mest, men stranden erbjuder 
också möjlighet till beachvol-
ley, frisbee och strandfotboll. 
På den södra delen av Höje 
å består stranden av gräs för 
dig som hellre vill ha det.

Fyra barnvänliga badplatser; 
Långa bryggan, Habo Ljung, 
Lomma norra och Hamnhu-
sen, erbjuder härliga badmöj-
ligheter i den grunda Lomma-
bukten. Badbryggor gör att 
du lättare kan nå djupare 
vatten. Spänger för att lättare 
nå stranden finns vid ”Lomma 
norra”.

Lommabuktens 
stränder

Vi uppdaterar badtemperaturen 
varje dag under sommaren  

www.facebook.com 
/lommakommun

25
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Vandra längs med kusten, 
känn lukten från havet och 
lyssna till vattnet nedanför dig!

Strandstråket löper längs hela 
kusten, från fritidsområdet 
Spillepeng i söder till Lödde 
å i norr. Vandra 21 kilometer 
längs med kusten och upplev 
hur vacker vår kustremsa är! 
 
Här är lika härligt att vandra 
en solig sommardag som en 
blåsig söndag i november.
Stråket är ett gång- och pro-
menadstråk. Vissa sträckor  
är hårdgjorda och extra lätt-
framkomliga, för till exempel-
vis barnvagn och rullstol. 

För en mer utförlig beskrivning 
av kommunens naturnära  

områden, besök  
www.lomma.se/naturguiden 

Strandstråket
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Strandstenarna  
Längs med Strandstråket i södra 
delen av Bjärred ligger Strand-
stenarna. Fem stora granitblock 
skapar en meditativ stämning med 
utsikt över Lommabukten. 

Bjärreds Saltsjöbad  
I Bjärreds gamla saltsjöbadspark 
finns havet hela tiden nära, nere 
på stranden kan man laga mat på 
grillplatsen, leta strandfynd eller 
bada. 

Inne i skogen som delvis är över 
hundra år finns många uppslag 
för utelek. Tittar man noga ser 
man resterna i marken av den 
gamla parken från förra sekel-
skiftet när tåget förde fashionabla 
stadsbor till havet för ren luft och 
salta bad. 
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Gyllins ängar och  
Löddeåns mynning

I norra delen av kommunen vid 
Strandstråkets början, ligger Gyllins 
ängar. Ett naturreservat som inbjuder 
till vandringar längs med havet. Lödde-
åns mynning erbjuder ett rikt fågelliv. 
Ta med kikaren och skåda fåglar från 
tornet, ta en promenad, stanna och 
grilla på någon av grillplatserna som 
finns.    

Borgeby Slott
Borgeby slott är så mycket mer 
än ett slott; här finns museum 
med konstutställningar, slottscafé, 
blomsterbutik, kanotuthyrning 
och olika evenemang. En tillgäng-
lighetsanpassad brygga ner till 
Lödde å gör att alla kan njuta  
av området till fullo.  
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När fiske kommer på tal tän-
ker man kanske framför allt på 
ljumma sommarmorgnar men 
faktum är att vi också kan 
erbjuda ismete på dammen, 
när isarna lagt sig.

Variationerna är stora. Det 
fria kustfisket bjuder på flera 
möjligheter till flugfiske och 
för den som vill fiska med 
barnen är ett stilla mete per-
fekt. I Östra dammen finns 
både mört och braxen men 
även en och annan gädda. 
Gäddor hittar du också i 
Slättängsdammen, tillsammans 
med abborre, id, mört, ruda 
och sutare. Glöm för all del 
inte Habo dammar, Höje å 
och Lödde å. 

Fiskekort köper du här:
Lödde å: 
• Bilisten i Furulund, 

Thures Sport och Preem 
i Kävlinge, Lödde Båt & 
Kanotcenter, Shell i Löd-
deköpinge och å-butiken, 
Borgeby Slott.

Höje å: 
• Fiskekompaniet, Lund 

och Burger Star, Lomma.
Slättängsdammen  
och Östra dammen: 
• Statoil i Lomma, Sportfis-

kegiganten i Malmö och 
Fiskekompaniet i Lund.

Det kan finnas speciella rest-
riktioner i olika områden och 
för olika tider. Om du är osä-
ker på fiskebestämmelserna 
eller allemansrätten, slå oss  
en signal på tel 040-641 10 00, 
så hjälper vi dig.

Fiske
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Ta med picknick, stanna länge 
och se fladdermössens skug-
gor svepa över dammarnas yta 
i kvällsljuset. Eller ligg på magen 
och titta på livet under ytan.

Flera olika möjligheter finns vid 
Lommas gamla tegelbruksdam-
mar. I Slättängsområdet finns 
både rastplatser och varierande 
naturmiljöer, allt från delar med 
skogskänsla till gläntor med utsikt 
över vattenytorna. 
 
I Östra dammarna finns ett 
gömsle och fågeltorn för att titta 
på dammarnas fågelliv. 

Går man till Habo dammar finns 
en brygga och tillgänglighetanpas-
sad slinga runt dammarna med 
utsikt ända till Domkyrkan i Lund. 

I alla tre områdena finns skyltar 
som berättar om områdena och 
bra med sittplatser.

Upptäck  
Tegeldammarna  
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Du behöver inte vara specialist 
för att tycka om att titta på fåglar. 
Du behöver inte ens veta vad 
de heter för att njuta av dem, 
antingen de finns i havsbandet el-
ler i Alnarpsparken. Men för den 
inbitne ornitologen finns det all 
anledning att hålla ögonen öppna 
och kikaren redo.

I söder finns Lommabukten med 
gott om möjligheter för att få 
vara med om högklassig havs- 
fågelskådning, liksom för övrigt 
vid Habo Ljung. I Habo Ljung 
finns dessutom både kungsfiskare 
och pungmesar längs Höje å. 

I övrigt är det bara att välja och 
vraka bland Löddenäs, Lomma 
norra, Kannikdammen, Borgeby 
våtmark, Domedejla mosse och 
Alnarpsparken. Alla med sina 
speciella förutsättningar. För 
att inte tala om Lilla Bennikan, 
våtmarken som är mångas favorit 
både bland fåglar och fågelskå-
dare.

Fågelskådning
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Lomma och Bjärred är 
mycket mer än bara hav och 
vackra stränder när det kom-
mer till friluftsliv. Alnarpspar-
ken är en grön oas som är 
ett fantastiskt komplement 
när man tröttnat på sand och 
söker lugnet bland susande 
träd.

Parken är lika vacker att 
ströva i året runt. Färggrann 
och sprakande på vår och 
sommar; fridfullt avstämd 

under höst och vinter. Här 
finns utöver växter och träd 
en hel del unika fågelarter. 
Plus slingrande kärleksstigar, 
blanka dammar och stilfulla 
byggnader som tillsammans 
skapar en alldeles speciell 
atmosfär. Bästa tipset är att 
bara strosa runt njuta av alla 
intryck.

För dig som söker utmaning-
ar finns även sådana i form 
av geocaching. I Alnarsparken 

finns en mängd skatter att 
hitta för den som vet att leta.

Ladda gärna ner en egen 
ciceron i telefonen genom  
att gå in på www.slu.se/
alnarpsparken. Under en 
och en halv timme kan den 
vetgirige få veta det mesta 
om denna vackra plats.

Alnarpsparken  
– grön oas nära havet
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Det måste ha sett pampigt 
ut när en skördetröska som 
drogs av 24 hästar manövre-
rades ut på åkrarna i Alnarp.  
Se denna skördetröska plus 
andra redskap, maskiner 
och andra föremål som 
är kopplade till lantbruket 
ända från 1700-talet på den 
permanenta utställningen i 
Lantbruksmuseet Alnarp.  
Årets utställning på Lant-
bruksmuseet visar modell-
traktorer. Öppet onsdag och 

söndag, kl 13-16, april-okt.
Att vandra bland de uppfin-
ningar som gjorts under 
årens lopp för att underlätta 
lanbruksarbetet är en spän-
nande historia att få uppleva. 
I Alnarp ligger även Vagns-
muséet och Hovbeslagsmu-
séet. Dessa visas endast för 
grupper efter överenskom-
melse.

Utöver lantbruksmaskiner 
finns ”Från jord till bord”, en 

spännande insyn i husmo-
derns arbete förr i tiden.
De flesta av de föremål 
man idag kan se i museet 
skänktes till Alnarp efter den 
stora Baltiska utställningen i 
Malmö 1914. Byggmaterialet 
till själva byggnaden kommer 
från utställningen. En byggnad 
som i sig är värd att se är ett 
mäktigt rött trähus mitt inne 
bland alla gula tegelhus som 
redan fanns på plats.
www.alnarpsmuseerna.se

Muséer i Alnarp

Alnarpsparken med 
Alnarps slott
Den vackra Alnarpsparken, 
där man får ströva fritt, har 
landets näst största samling 
vad gäller arter och variete-
ter av träd och buskar. Varje 
sommar kan man njuta av 
sortimentsträdgården som 
erbjuder en blomsterexplo-
sion i former och färger.
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Biblioteken 
– i Lomma och Bjärred

Bjärred
Folkungavägen 6, Bjärred
040-641 17 93

Måndag-tisdag 13-19
Onsdag-fredag 10-16

Övriga öppettider, se: 
www.lomma.se/lib

Lomma
Hamntorget, Lomma
040-641 13 73

Måndag-tisdag  10-20
Onsdag-torsdag 10-19
Fredag  10-18
Lördag  11-15

Ta båten till biblioteket. 
Lomma bibliotek är ett av få 
bibliotek där du kan förtöja 
båten direkt vid bryggan när 
du ska låna böcker: det finns 
fem platser för gästbåtar i 
Höje å. På biblioteken finns 
böcker, tidningar, musik, film, 
ljudböcker, dataspel, tidskrif-
ter, information, databaser, 
boken kommer, släktforsk-
ning och mycket mer. 

Passa på att sitta en stund 
på trädäcket ut mot Höje å. 

Under augusti spelas musik 
i solnedgången, ”Goodnight 
Sun”.

Många som inte bor i Lomma 
skaffar lånekort och tittar 
gärna in då och då under 
året, kanske under en utflykt 
med promenad längs havet.

På biblioteken kan du få  
tips om aktiviteter i Lomma 
och hämta broschyrer från 
Tourism in Skåne.

Öppettider  
15 juni-16 augusti:
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Lommastråket
Visst lockar bara ordet till att strosa i maklig takt längs 
kajen, stanna till och ta en bit mat eller en kaffe med 
hemgjord glass och bara studera folkvimlet?

på alltt från shopping och 
matupplevelser till ett spän-
nande kulturutbud och vacker 
natur.
 
Biblioteket, som ligger stra-
tegiskt placerat med egen 
brygga, är en sevärdhet i 
sig och har ett spännande 
kulturutbud med aktiviteter 
året runt.  
 
Tillsammans med Centrum-
föreningen och fantastiska 
idéella krafter lever stråket 
upp extra mycket under 
vissa perioder och veckoslut. 
Missa inte Lommafesten, en 
stadsfest som äger rum i maj 
eller den mycket uppskattade 
Kräftfesten i augusti. 

Fina dagar på sommaren nere 
på Kajgatan tycker man sig 
vara förflyttad till någon plats 
vid Medelhavet: massor med 
människor som strosar längs 
med gatan och ån som leder 
ut till havet. Fullt med folk på 
uteserveringarna som bjuder 
på mat från flera delar av 
världen. Blir längtan efter ett 
dopp i havet överväldigande, 
är stranden med långgrunt 
vatten bara några meter bort. 

Men Lommastråket är mycket 
mer än så här. Hela stråket är 
800 meter långt och sträcker 
sig från stranden längs med 
Höje å till Oscars bro och  
vidare till centrum. En tur 
längs Lommastråket bjuder  
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Läs mer om kyrkorna på  
www.bjarredsforsamling.se, svenskakyrkan.se/lomma och www.strandkyrkan.se

Bergakyrkan i Bjärred är 
en modern och arkitektoniskt 
vacker kyrka, byggd som en 
skånsk gård. 

Borgeby kyrka är en vit-
kalkad kyrka med delar från 
1200-talet. Tornet har de 
typiska skånska trappgavlarna.

Fjelie kyrka från 1100-talet 
är en av stiftets äldsta kyrkor 
och betraktas som en klenod, 
med kalkmålningar från olika 
århundraden. 

Lomma kyrka vid Höje 
å från 1873 har ett vackert 
mönstrat skiffertak och ståt-
liga glasmålningar. 

Flädie kyrka är byggd i rött 
tegel med ett högt, smalt 
klocktorn och trappgavlar ty-
piska för det sena 1800-talet.

Lomma Strandkyrka är 
en modern kyrka vid Lomma 
centrum, ansluten till Svenska 
Missionssamfundet.
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Bjersunds  
Tegelbruksmuseum
I Bjärred finns en välbevarad kultur-
miljö från tegelbruket, som var aktivt 
mellan 1855-1885. Här kan man besöka 
tegelmästarbostaden som är inredd i 
tidstypisk 1800-talsstil, se tegelugnen 
och kolkällaren. 

Öppet med visningar och sommarcafé:  
sönd kl. 13-16, under juni, juli och 
augusti.

Konstnärer från Svenska Konstnärs-
förbundet Syd ställer ut i Stallet hela 
sommaren, öppet varje dag kl. 13-17. 
www.hembygd.se/lomma

Norlindmuseet,  
Borgeby slott 
En minnesutställning över konstnären 
och författaren Ernst Norlind. Museet 
är beläget i slottets porttorn där han 
hade sin ateljé.  

Utställningen omfattar konst av Ernst 
Norlind och sonen Staffan Norlind 
samt visar autentiska heminteriörer. 

Öppet: 
torsd-sönd kl. 11-16,  
under juni, juli och augusti

www.borgebyslott.se

För evenemang under året, se www.lomma.se
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Besök en ny lekplats 
varje dag! I kommunen 
finns det 65 lekplatser att 
välja på. Varför inte ta lite 
”lekplats-spotting” under 
sommaren och hösten? 

På vår karta på lomma.se 
finns en förteckning med 
foton och beskrivningar över 
samtliga lekplatser. 

Glöm hårda underlag.  
I Bjärehovsparken bakom 
Bjärehovsskolan finns en stor 
lekplats med en variation av 
lekutrustning på nytt mjukt 
underlag som är snällare än 
grus mot knän och armbågar. 
Testa gärna armstyrkan på 
linbanan!

Solsken och hängmatta finns 
i Solskensparken i Lomma 
Hamn. Hängmattan gillas 
starkt av trötta tonåringar 
och småbarnsföräldrar. För 
barnen finns en mängd spän-
nande redskap att leka med. 

I centrum finns Bantorget 
med lekhus, sandlåda och 
gungor. Passa på att sitta 
ner och låt barnen leka efter 
veckans mathandling. 

Testa nya utegymmen! Utö-
ver att ta en joggingrunda 
längs stranden och Habo 
Ljungs fure finns två utom-
husgym: ett vid Fladängskolan 
i Lomma och ett vid tennis-
banorna i Bjärred. Här kan 

man träna lika bra inför 
triathlontävlingen som för 
sommarformen.

Testa utegym och slappa i hängmattan
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När du seglar  
in till Lomma...

Välkommen till Lomma och 
Lomma Hamn! Gästplatser 
finns för uthyrning i nya gäst-
hamnen innan bron, vid Biblio-
teket, alternativt kan man lägga 
sig på lediga grönmarkerade 
platser i hela övriga hamnen.

Utöver Lommabuktens  
Seglarklubbs båtplatser  
hyr även Lomma kommun  
ut båtplatser.  
 
Kontakta gärna hamnvärden 
på tel 0707-41 13 10 om  
du har några frågor eller  
läs mer på  
www.lomma.se/båtplatser.  
 
Hamnkontoret har expedi-
tionstid tisdagar kl 16–18. 
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Under sommarperioden finns 
våra uppskattade sommar-
värdar på plats i kommunen 
för att ge tips och råd:

– Var parkerar jag när jag ska 
till stranden? 
– Hur länge har matbutikerna 
öppet?

 
 
 

...och den vanligaste frågan:  
hur varmt är det i vattnet 
idag?

Dessa och en mängd andra 
frågor kan du ställa till våra 
sommarvärdar som är utbil-
dade för att ge information 
och hjälp till både besökare 
och våra invånare. 

Till fots och per cykel hittar 
du dem runt om i kom-
munen varje vardag under 
sommaren.

Håll utkik efter turistcykeln 
med alla fina foton på, där 
hittar ni sommarvärdarna! 
 
Välkommen till oss!

Hamngatan 3, 234 81 Lomma
info@lomma.se, 040-641 10 00, www.lomma.se

Sommarvärdarna tipsar dig om 

vad du kan göra när du är här!

Fråga gärna oss!

Följ oss på…


