
LOMMA / BJÄRRED Vecka 15 
12–18 april 2017

Kyrkvaktmästaren Ann Broman sadlade om och startade en begravningsbyrå. Nu känner hon att hon har hittat sitt kall. Sidan 4

Hon ger stöd 
i svåra stunder
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Porträttet

Få koll på 
Järavallen
Snart ska de sista bitarna 
vara på plats vid det populära 
utflyktsmålet.             Sidan 12

Fritid

Hans idé 
på väg att 
slå stort
Bjärredsbon Stefan 
Westergård ligger 
bakom Lommaföretaget 
Freedesk.                Sidan 10

Lomma

4
... konstnärer att hålla koll 

på i påsk – på hemma-
plan. Sidan 18

www.interputs.se  • 040 643 13 33
* Gäller villor, radhus eller lägenheter på bottenplan och priset är efter RUT-avdrag.

när du vill se bättre ut!

Se battre ut an grannen!.. ..
Anpassa ditt abonnemang!

Abonnemang på utvändig fönsterputs är 
billigare än vad ni tror. Välj mellan var 
4:e, 8:e eller 12:e vecka. Från 85kr*

Boka
idag!

Öppettider mån-fre 10-18, lör 9-14. 
Vegagatan 1, 234 32 Lomma

Vi önskar alla Glad Påsk

Mellan den 5 april och 15 april har  
vi 20 % rabatt på Plåtskyltar, kylsskåps- 

magneter, kroka och knoppar

Vi ö
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Se annons på sidan 7
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när de ser bilen. Några har frågat om 
jag har någon i den. Många frågar 
också om jag har kistor här på byrån, 
men det har jag inte. Jag hämtar dem 
i Malmö.

Ann vill gärna avdramatisera ämnet 
döden. Hon berättar om sin vardag 
som begravningsentreprenör på fö-
retagets Facebooksida.

– Man har under många år gömt 
undan döden, inte pratat om den och 
tänkt på den som något fruktansvärt. 
Men det kan också bli något fint och 
bra. Man klarar att gå i genom en sorg 
med hjälp av andra människor.

Byrån finns på andra våningen  
i Kornetten. Om en månad flyttar 
verksamheten ner på bottenplanet då 
en lokal blir ledig där. 

Här finns också en stor samlings- 

lokal, som kan användas för minnes-
stunder.

Hur vill du ha din egen begravning?
– Jag vill ha en kyrklig, ljus begrav-

ning. Sedan tänker jag att mina an- 
höriga får välja vilka psalmer som ska 
spelas. Jag vill ha en jättestor sten vid 
min gravplats. Som före detta kyrk-
vaktmästare tycker jag att kyrko- 
gårdar är väldigt vackra med sina ste-
nar, de berättar en gedigen historia.

Hur ofta tänker du på döden?
– Inte så ofta, jag är inte rädd  

för döden. Jag känner mig väldigt 
nöjd med livet och vad jag har åstad-
kommit. Jag har en fin familj, mina 
föräldrar är i livet och jag har en stark 
tro som jag bär med mig. Den hjälper 
mig i vardagen.

Karriärbytet gör att Ann får mer en-
ergi till sitt stora trädgårdsintresse. 
Hon odlar mycket ätbart hemma på 
tomten i Löddeköpinge.

– Nu har jag verkligen energi för att 
hålla på i trädgården, det hade jag in-
te riktigt när jag jobbade så mycket 
utomhus, ofta åtta timmar om dagen. 
Nu ska jag odla potatis, mycket grön-
saker och jordgubbar och hallon.

Vad har du fått för reaktioner på 
ditt karriärval?

– Bara positivt, det har hjälpt mig 
jättemycket. Många vänner och  
bekanta har sagt att jag passar för job-
bet. Jag känner att detta är mitt kall. 
Jag brinner för att hjälpa andra 
människor och det får jag större  
möjlighet att göra nu, säger Ann Bro-
man.

”Jag känner att  
detta är mitt kall”
Det pratas för lite om döden. Löddebon Ann Broman vill göra skillnad 

när hon startar begravningsbyrå i Borgeby. På kuppen får hon också 

mer glädje för sina gröna fingrar på fritiden.

Efter åtta år som kyrkvaktmästare 
kände Ann Broman att det var dags 
för ett livsviktigt beslut. Hon hade ta-
git sig an jobbet på kyrkogårdarna 
med en passion för trädgårdsarbete. 
Men upptäckte att något annat växte 
sig starkare.

– Det blev väldigt mycket möten 
med människor i mitt arbete. Och 
framför allt märkte jag att jag kunde 
göra skillnad när jag mötte människ-
or i sorg.

För ett år sedan bestämde hon sig 
för att undersöka möjligheterna att 
starta eget som begravningsentrepre-
nör. Nu är Bromans Begravningsbyrå 
på plats i företagshotellet Kornetten  
i Borgeby. Begravningsbilen köpte 
hon av en byrå i Simrishamn, och den 
har redan väckt uppmärksamhet.

– Det är många som blir nyfikna 

Checklistan
Namn: Ann Broman.
Ålder: 34 år.
Bor: Löddeköpinge.
Familj: Gift med Stefan. 
Barnen Ella, 8, och Viola, 
6.
Bakgrund: Utbildad på 
Hvilans Naturbruks-
gymnasium. Har arbetat 
åtta år som kyrkvakt-
mästare i Lödde- 
bygdens församling.
Aktuell: Har startat 
Bromans Begravnings-
byrå, på Kornetten 
i Borgeby. 

”Nu kommer vårens intåg 
med stormsteg och jag läng-
tar efter att få gräva ner mina 
fingrar i den hårda lerjorden 
som ännu är lite kylig men 
som med hjälp av solens  
strålar kan värma upp vilket 
hjärta eller morän som helst. 
Att få vara ute i trädgården, 
att få höra fågelkvittret och 

känna doften av när det 
gröna börja spira, lockar mig 
och jag ser det som en ynnest 
att jag har fått tillbaka mitt 
intresse. Men det jag längtar 
mest till är att tillsammans 
med mina barn och man få 
njuta av ett dopp i poolen 
hemmavid eller bara lapa sol  
i stolarna bredvid.”

MIN BILD

LOMMA/BJÄRRED PORTRÄTTET

”Jag är inte rädd för 
döden. Jag känner 
mig väldigt nöjd med 
livet och vad jag har 
åstadkommit.”

Egna trädgården en favorit 
under sommarhalvåret

PETER SJÖBERG

 

peter@tidningenhalla.se

@hallalommabjarred 
 


