
Närståendestödet
Treklövern 

 Vår ambition är att på olika sätt skapa förutsättningar för flexibelt stöd 
som passar dig. Det kan vara stöd¬samtal, avlösning i hemmet och/
eller avlösning på Treklövern. Vårt mål är att skapa trygghet och ge 

möjlighet till livskvalitet utifrån ditt individuella behov. 

Du är alltid välkommen med dina frågor och funderingar! 

Skicka e-post eller ring oss på telefon 040-641 16 50  
e-post: treklovern@lomma.se 

Vi som arbetar på Treklövern är: 
Eva Olsson, Carina Sjöstrand och Lena Starke 

Demenssjuksköterska: Jeanette Brink, jeanette.brink@lomma.se 

Enhetschef – Förebyggande och öppen verksamhet: 
Ingrid Jarnebrant, 

ingrid.jarnebrant@lomma.se 

För ytterligare information se
 www.lomma.se/narstaende
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En stödjande verksamhet för närstående

Närståendestödet vänder sig till personer som hjälper och 
stödjer någon anhörig med äldre relaterad sjukdom. 
Den anhörige ska bo i Lomma kommun. 

Närståendestödet har fokus på den närståendes situation 
och kan underlätta för dig som är närstående och din 
anhörige.

Genom att:
- erbjuda kostnadsfri avlösning
- ge råd och stöd
- ge information och kunskap
- erbjuda telefonservice 
- ge erbjudande om deltagande i närståendeprogram 

 
Du är alltid välkommen att träffa oss på 
Treklövern.  Vi har ”Drop-in café” där 
vi bjuder på kaffe och kaka.  Vi träffas 
måndagar - fredagar kl 11.00 samt
tisdagar kl 14.00-15.00 på 
Treklövern, Nybovägen 71 i Lomma. 

 Varmt välkommen!  
 Ingen föranmälan behövs.

Närståendeverksamheten Treklövern

Då du som närstående kan behöva tid för dig själv kan 
närståendeverksamheten erbjuda dagplatser för dig på 
Treklövern. Vistelsen kan sträcka sig från timmar till hela 
dagar och alternativt på kvällar. 
Vi kan även erbjuda avlösningar i det egna hemmet. 

Planering inför en vistelse sker tillsammans med personalen, 
ring 040-641 16 50. Bokning kan ske för två tillfällen i taget. 

Närståendeverksamheten stänger varannan helg. 
Vistelsen är utan avgift men matkostnad tillkommer. 

På Treklövern arbetar kompetent personal med 
erfarenhet och stort engagemang. 

Vid regelbundenhet och/eller längre varaktighet av 
insatser i närståendeverksamheten kan andra stödinsatser 
övervägas. 

Treklövern finns på Nybovägen 71 i Lomma.


