
Konst i det fria - Lommarundan 
 

• Pågår 1 juni – 31 augusti 

• Besvara minst 10 frågor så är ni med i utlottningen  
av bokpris 

• Om vuxen med barn cyklar tillsammans har ni  

chans att vinna två böcker 

 

 

På Lomma kommuns hemsida, under rubriken ”Uppleva och göra”, finner du 

broschyren Konst i det fria. Den finns även att hämta på biblioteken. Med hjälp av 

den hittar du till konstverken och svarar på frågorna. Ta det lugnt – ni har hela 

sommaren på er!  

1. LIMPO – Graffitikonst, Offentlig toalett, Grönhögen, Lerbäcks väg / 

S. Västkustvägen. Det finns en e-postadress angiven på byggnaden - vilken? 

 

2. Willie Wulff - Simeon och barnet, Gamla kyrkogården. Verket är placerat 

vackert intill Höje å. Växer det några näckrosor intill? 

 

3. Rune Säll - Lär mig du fjäril, Minneslunden. Även denna offentliga utsmyckning 

ligger intill Höje å. Hur många cirklar upptäcker du på konstverket?  

 

4. Ingrid Enarsson – Segel, Rondellen vid Strandvägen och S. Västkustvägen. 

Rondellens Segel bör ses på håll, gå inte för nära. Titta istället i foldern, vad vill 

konstnären att verket skall uppfattas som? 

 

5. Mats Kläpp - Kick off, Slättängshallen, Industrigatan. Utsmyckningen syns bäst 

om man står en bit ifrån, var skall man stå för att få överblick över hela 

utsmyckningen? 

 

6. Elever - Målning, Gångtunnel, Slättängsgatan. Tunnelns målning har målade 

träd, och är skapade av Jenny, Fanny, Kathrine, Felicia och … vem saknas?  

 

7. Torsten Fridh – Flickan med armbandet. Vad är det för träd som växer bakom 

Flickan med armbandet? 

 

8. Marie Lindström - Konfrontation pre post, Amfiteatern och dammen, Lomma. 

Är portens öppning skrovlig på insidan? När du gått upp på kullen och står med 

porten i ryggen vad ser du om du blickar rakt fram?  

 



9. Daniel Andersson - Skrattmås. Måsen bakom biblioteket är på reparation i 

skrivande stund. Gå in och låna en bok på biblioteket istället. I sommar har vi 

öppet 10 - 19 måndag-torsdag, 10 - 18 fredag och 11 - 15 lördagar.  

 

10.  Daniel Andersson – Blomman. Är för närvarande inte på plats. 

 

11.  Felix Nylund – Grodan, Centrumtorget. Är för närvarande inte på plats. 

 

12.  Mia FKIH Mabrouk – Utan titel. Vegagatan. Verket är idag ganska dolt. Du 

hittar det innanför ett rött högt staket av trä, men det passar verkligen inne i 

denna lilla trädgårdsoas på Vegagatan, Havsblick. Kika över staketet eller be 

om tillåtelse att gå in. Det ser helt annorlunda ut än på bilden i häftet. Här blir 

det ingen fråga eftersom verket är så dolt. 

 

13.  Lars Ekholm – Korsningar. Skulpturen står på en öppen yta med grusgångar. 

Finns det några trappsteg i närheten av den öppna ytan eller är allt helt plant?  

 

14.  Eva Acking - Snäckan, Församlingshemmet. Intill skulpturen finns en bänk så 

att man kan beundra den ganska lilla skulpturen i lugn och ro. Vad är det som 

ramar in bänk och skulptur? 

 

15.  Katarina Norling – Bobos hjärta, Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp. Bobos 

hjärta står på typiska gatstenar. Konstverket har färgglada prickar, hur många 

är rosa? 

 

16.  Berit Lindfeldt – Solsil, Institutionen för växtvetenskap vid SLU, Alnarp. Hur 

många hål har den perforerade skålen? 

 

Namn: 

 

Mail:     

Ålder på barn som cyklar med:  

 

Vinnarna får besked via mail senast den andra veckan i september 

                               


