
Vi styr bilen mot Lomma strand 
 

Väderprognoserna visar på uppehåll, solsken med 7 grader värme. Efter 23 km och 
ca 20 minuters bilfärd är vi framme på Strandvägen i Lomma. Här finns det gott om 
parkeringsplatser för olika fordon. Vi kan välja att parkera med Parkster eller Aimo 
mobilparkering. För detta krävs att du laddat ner en app till din mobil och skriver in 
nödvändiga uppgifter om den samma. Vi bestämmer oss för två timmars parkering. 
Ett antal nybyggda lägenhetshus är uppförda nära havet. Det blir säkert en härlig 
utsikt mot havet och det angränsande naturreservatet. 
Om lusten finns kan man gå på Skåne leden efter de skyltade stolparna.  
Några tuvor av lysande gula vintergäck fångar vårt intresse. Ett pålitligt vårtecken. 
En stabil sittgrupp i trä och metall, välkomnar oss att slå oss ner i läsidan. Men, vi 
fortsätter ut mot det lockande havet och viker åt vänster. Här stannar vi upp och intar 
de enastående vyerna. Så njutbart!! Hav, sol och strand.... 
Härifrån kan vi se Danmark, bort mot Barsebäck och Turning torso. 
 

            
 
Flertalet Kit surfare har intagit stora delar av både stranden och det stormande havet. 
Eggande tillrop från ledarnas höga röster, blandar sig med fiskmåsarnas hesa läten. 
Efter ett tags letande, hittar vi platsen med nödvändig lä, mot den friska vårvinden. 
Det smakar förträffligt med en enkel smörgås och en värmande kopp kaffe, samtidigt 
som de våghalsiga, entusiastiska kit surfarna intar de förrädiska vindarna och de 
iskalla vågorna. 
 

           



Vi styr bilen mot Lomma strand 
 

Många med oss, tog tillfället av att njuta en promenad eller en fika i naturrummet. Lite 
längre fram, innan kanalen står en oväntad gul sittgrupp uppförd. I närheten finns 
även en toalettanläggning. Här med en handikapp anpassad toalett. 
Till höger sträcker sig en cement pir som lockar oss till ännu bättre vyer med vår 
medhavda kikare. Häpnadsväckande fakta i ögonfallande boxar, på stolpar i sanden 
låter oss veta varför vi inte ska skräpa ner i vår natur.  
 

              
 
Chockerade tar vi oss upp mot husen och går nu på trottoaren. Vid en öppning från 
gångbanan har man byggt en bred trägång på sanden ut mot havet. Perfekt för de 
med hjulrullande hjälpmedel som även de vill se/vistas vid havet. Vi får en signal, 
påminnelse att endast 5 minuter återstår av vår parkeringstid. Med skyndsamma steg 
genar vi vid byggarbetsplatsen och kommer snabbt fram till bilen. 
 
Hit kommer vi snart igen! 
Värt att veta: caféer och matställen finns längst med kanalen, för de som inte vill dra 
med sig packning. 
 
Väl mött i naturrummet 
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