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Utbildning 
och barnomsorg

Näringsliv
och arbete

Gratis kurs på
Musikskolan
Från den 27 februari till den 
9 april erbjuder Musikskolan 
gratis prova på verksamhet.

Det är en kortkurs i musik- 
och filmverkstad där du bland 
annat får testa musikproduk-
tion, ljudinspelning, fotografi, 
animering och film.

Anmäl dig på:
musikskolan@bromolla.se 
senast den 24 februari.

Sök feriearbete
Den 13 februari öppnar ansökan 
till årets feriearbete för ung-
domar.

I första hand erbjuder vi platser till 
ungdomar födda 2006 och i andra 
hand till de som är födda 2007. 

Välkommen att ansöka på 
bromolla.se/feriearbete 
senast den 7 mars.

Hyr eller hyr ut lokaler

På kommunens webbplats 
finns ett lokalregister där du 
som fastighetsägare kostnads-

fritt kan lägga ut lediga objekt. 
Kommunen samarbetar med 
Objektvision som är Sveriges 
ledande marknadsplats med 
cirka 14 000 aktiva annonser 
och över 60 000 unika besö-
kare varje vecka. 

Lägg gärna ut dina objekt
eller leta efter en lokal 
att hyra på 
bromolla.se/foretagsetablering

Trafik
och resor

Emil är ständigt beredd för snöfall
Emil Johnsson framför en traktor med monterat snöblad.

Kommunteknik är den del 
av kommunen som plane-
rar och ansvarar för snöröj-
ningen. Arbetet sköts till 
stor del av inhyrda entre-
prenörer. Drygt 15 personer 
arbetar med snön och de 
har beredskap från mitten 
av november till mitten av 
april. Emil Johnsson har 
mer än 10 års erfarenhet av 
jobbet.

På en gård i Grödby står Emil 
Johnsson arbetsklädd framför 
sin traktor. Han är grävmaskinist 
och delägare i företaget Lasse 
Johnssons Gräv, ett av de tre 

företag som är inhyrda snöröjare 
i kommunen. De andra två är 
Stenlyft och Svevia.

– Vi sköter snöröjningen i en 
del av Bromölla centralort med 
två maskiner. Sedan är vi också 
på andra ställen i kommunen 
som Nymölla bruk, Gualöv och 
Ryssberget, säger Emil. 

Cirka 90 kilometer väg ska snö-
röjas i kommunen. När snön 
kommer har röjningen av vissa 
vägar prioritet och speciella 
regler gäller för arbetet. Kom-
munens gatuingenjör Christer 
Björk är ansvarig när frågor om 

snöröjning dyker upp och fung-
erar som en länk mellan kom-
munens egna beredskap och 
entreprenörerna. 

– Vi prioriterar större gator och 
gång- och cykelvägar först. Vår 
målsättning är att vara klara 
inom tre timmar där. På gång- 
och cykelvägar börjar vi röja 
vid fyra centimeter snö men 
gatorna röjs först vid sex centi-
meter, förklarar Christer. 

Inför vintersäsongen förbereds 
arbetet så att utrustningen finns 
tillgänglig och fungerar. Ibland 
sandas gång- och cykelvägar i 

förebyggande syfte eftersom de 
skånska vintrarna oftast är blöta 
och kan frysa på.

– Vi använder bara salt på prio-
riterade vägar när det fryser på 
och förväntas bli väldigt halt. 
Annars får vi inte använda saltet 
av miljöskäl, påpekar Christer 
Björk. 

Emil Johnssons förberedelser 
ser lite annorlunda. Att arbeta 
jour innebär att ständigt behöva 
vara beredd att bege sig iväg 
om snön skulle komma. Allting 
är beroende av vädret. 

– Jag rings in när det kommit 
tillräckligt med snö. Passen kan 
bli väldigt långa, ofta runt åtta 
timmar men de kan bli mycket 
längre om det kommer mer snö, 
säger Emil. 

När det snöar som mest jobbar 
drygt 7 personer från företaget 
samtidigt. Emil berättar att det 
krävs mycket fokus för att tänka 
ut var snön ska läggas. Arbetet 
försvåras också av halka, slask 
och annan trafik. 

– Vi försöker visa hänsyn till 
trafiken eftersom våra maskiner 
är stora och tar mycket plats. 
Dessutom är ju underlaget halt 
även för oss. Vi jobbar mycket 
under natten för allas bästa men 
det är självklart svårt för vi styr 
ju inte över vädret, säger Emil. 

Det sämsta med jobbet tycker 
Emil är känslan av att hans yrke 
är missuppfattat av allmänheten.
– Det kan vara otacksamt med 
klagomål och fula gester. Halva 
vägens snötäcke ska ut i sidan 
och då hamnar det ofta snö 
vid infarterna, vilket inte är vår 
mening. Vi försöker undvika det 
så gott det går.

Emil är dock tydlig med att 
jobbet är roligt och att det också 
finns mycket uppskattning.

– Det bästa med jobbet är att 
jag får bidra till samhällsnyttan 
och förenkla vardagen för andra. 
Jag glömmer aldrig när jag 
jobbade en julafton. Jag körde 
runt med tomteluva och skot-
tade fram en taxi till en kvinna 
som skulle på julfest. Hon blev 
väldigt glad, säger Emil. 

FAKTARUTA
Namn: Emil Johnsson

Ålder: 30 år

Bor: Råby 

Yrke: Grävmaskinist, inhyrd 

snöröjare

Företag: Lasse Johnssons Gräv 

(12 anställda + inhyrda) 

Uppleva
och göra

Februarilov vecka 8

Snart är det efterlängtade 
februarilovet här!

Inom kort kommer ett program 
fullt av roliga aktiviteter för 
skollediga barn och ungdomar 
presenteras.

Håll utkik på Infomentor, 
kommunens sociala medier 
och på kommunens webbplats 
bromolla.se/lov 

Vi önskar er ett härligt och 
aktivt lov!

Nominera stipendiater
Du har fortfarande tid 
att föreslå namn på årets 
ungdomsledare och årets ung-
domsstipendiat. 

Lyft alla duktiga ungdomar och 
ungdomsledare i kommunen! 
Senast den 1 mars behöver din 
nominering vara inne. 

Samtidigt är det sista dagen  
att ansöka om flagga/fana för 
kommunens föreningar. 

Utdelning av stipendier och  
flaggor planeras i samband  
med Nationaldagsfirandet på 
Ifötorget den 6 juni.

Nominera och ansök på
bromolla.se/foreningsbidrag

Ansök om tider till 
Strandängens idrottsplats
Det är dags för föreningar 
att ansöka om tider till Strand-
ängens idrottsplats. 

Skicka in ansökan på
bromolla.se/fotbollsplaner 
senast den 1 mars.
 
Gratis energirådgivning
Bromöllas energirådgivare Moa 
Gerklev håller i en föreläsning 
om hur du ska tänka kring 
energianvändning.

Välkommen till Kulturpunkten 
torsdagen den 2 mars 
klockan 18.
Fri entré!

Strategiskt utvecklings-
bidrag 
Med strategiskt utvecklings-
bidrag vill kommunen stödja 
föreningar att utveckla sin 
kapacitet och stärka sin 
roll som viktig resurs i den 
lokala och regionala utveck-
lingen. 

Ansök på 
fri.bromolla.se/bidrag 
senast den 1 mars.

Fullständiga bidragsregler
finns på
bromolla.se/foreningsbidrag

Kulturprogram

Vårens kulturprogram bjuder 
på en mängd olika arrange-
mang. 

Ta del av hela
programmet på
bromolla.se/kulturprogram

Bygga, bo
och miljö

Skiss av Järnvägslyckans lekplats.

Skiss av Vidriksbergsvägens lekplats.

Snart har kommunen 
två nya lekplatser
Just nu byggs två lekplatser 
om i kommunen. Det är 
Järnvägslyckans lekplats som 
ligger mellan Ågatan och järn-
vägsstationen i Bromölla och 
Vidriksbergsvägens lekplats som 

ligger vid Vidriksbergsvägen 
i Valje. 

Båda förväntas bli klara inom 
ett par veckor.

Mer information om
lekplatserna finns på
bromolla.se/lekplatser

Omsorg
och hjälp

Huvudet upp,
fötterna ner
Utifrån Mötesplats Drejarens 
dialogmöte om vad hälsa 
är bjuder Bromölla kommun 
in till föredrag med aktuell 
hälsoinformation från både 
region och kommun. Allt med 
senioren i fokus.

Varmt välkommen att delta, 
fundera högt och ställa frågor 
på tisdagar kl. 13.30-14.30 på 
Drejaren, Hermansens gata 16 
i Bromölla.

För mer information ring
Birgitta Jansson på
0709-23 32 02 eller kika på
bromolla.se/senioraktivitet

Det finns även en folder att få 
hemskickad.

Bli kompis med mobilen!
Vill du som senior med mobi-
lens hjälp, få kunskaper i varda-
gens alla digitala måsten med till 
exempel Bank-ID, e-fakturor och 
Swish? Eller vill du bara ha skoj 
och leta skatter, söka resvägar, 

använda Facebook, fota eller 
filma? Denna kurs är för dig som 
vill lära nytt eller lära lite mer.

Nästa kursstart är i februari/
mars och har fem träffar 
totalt. Varje träff pågår i 2,5 
timmar. 

Vi träffas på Drejaren, 
Hermansens gata 16 i Bromölla. 
Anmäl dig till Birgitta Jansson på 
0709- 23 32 02.

Kursen är gratis och arrangeras i 
samarbete med ABF.
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