Stöd &
Livskvalitet
i Lomma kommun

Våra öppettider:
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

09-16
10-16
09-18
09-16
09-14

Besöksadress: Strandvägen 81, Lomma
Har du några frågor eller vill ha mer information?
Välkommen att ringa eller kom in på en fika!
Telefon:
040-641 14 97
0733-41 14 97

Trivselhuset

mars 2017

En social träffpunkt

Socialförvaltningen

Hamngatan 3, 234 81 Lomma
www.lomma.se

Välkommen till Trivselhuset

Frivilliga aktiviteter

Trivselhuset är en öppen verksamhet för personer med
psykisk ohälsa.
En social träffpunkt för dig med behov av att bryta och
förhindra isolering och skapa livskvalitet.
Här finns möjlighet till olika aktiviteter både enskilt och i
grupp.
Verksamhet är kostnadsfri, fika och lunch till reducerade
priser.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Social Träffpunkt
På Trivselhuset finns stöd och trygghet i vardagen. Här
träffar du andra och kan delta i aktiviteter som är frivilliga och bygger på din och andras gemensamma medverkan.
Vi fikar och lagar lunch tillsammans.
Välkommen hit så berättar vi gärna mer.

Trädgårdsskötsel
Promenader
Matlagning och bakning
Hjälpa till i secondhandbutik
Tillgång till datorer och internet
Samtalsgrupper
Bokcirkel
Handarbetes-Café
Filmkvällar
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