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Nästa annons hittar du på  
mittuppslaget den 6 november. 

Aktuell information  
hittar du alltid på lomma.se

I våra äldreboenden ska man 
kunna fortsätta vara sig själv 
– tillsammans med andra. Ett 
sätt att göra detta är genom 
aktiviteter som engagerar. 

I mars övergick kommunens särskilda bo-
enden i kommunal regi. Inför övergången 
gjordes en kartläggning av olika delar i 
projektet som var viktiga att ta hänsyn till 
för att övertagandet skulle bli så bra som 
möjligt. Ett av dessa områden handlade om 
aktiviteter.

Att fortsätta vara sig själv -  
tillsammans med andra 
Alla särskilda boenden i kommunen har 
utsedda aktivitetsombud. Nu finns det 
också en gemensam aktivitetssamordnare, 
Anette Alvarsson. Anette är äldrepedagog 
och har stor erfarenhet av sociala aktivite-

ter genom att ha arbetat länge inom den 
förebyggande verksamheten, bland annat 
Mötesplats Bjärred. 
 
I sin nya roll agerar Anette som övergri-
pande samordnare, med uppdraget att 
inspirera aktivitetsombuden.
 
– Tanken är att vi ska få en aktivitetsmodell 
som främjar individens intressen. Och att 
vi använder samma metod och dokument 
i hela kommunen. Vi kommer inlednings-
vis att inventera intressen hos seniorerna 
genom att vi fyller i ”Boken om mig”, en 
levnadsberättelse. Det är viktigt att varje 
senior får individuella och gemensamma 
meningsfulla aktiviteter.
 
Kontaktperson mot föreningar
Anette kommer också att agera som 
kontaktperson mot föreningar gällande 
aktiviteter. 
 

– Vi vill gärna utveckla vårt samarbete med 
de ideella organisationerna och förenings-
livet och tanken är att detta ska underlätta 
för dem att vända sig till oss med erbjudan-
den och frågor, berättar Anette Alvarsson. 

Engagerande aktiviteter
Under året har verksamheterna bjudit på 
flera musik- och dansföreställningar, firat 
högtider och tack vare demensföreningen 
bjudit på både tårta och musik vid några 
tillfällen. Aktivitetsombuden har precis 
påbörjat ett strukturerat arbete med aktivi-
teter även i vardagen. 
 
– Vi håller på att köpa in nya aktivitetshjälp-
medel, allt ifrån ordlekar och memoryspel 
till elektroniska hundar och katter som våra 
äldre kan klappa. 

Att djur kan ha en positiv inverkan på äldre 
är väl dokumenterat. När allergier inte 

tillåter närvaron av ett levande djur som 
de boende kan klappa, kan ett elektroniskt 
sådant ge möjlighet till taktil beröring och 
väcka minnen. 

Projekt MER
Särskilt boende har även gått med i ett 
projekt som kallas MER. Projektet vänder 
sig till personer med kognitiv svikt och fo-
kuserar på Musik/Naturljud, Enhet/Gemen-
skap och Rörelse/Andning. Tack vare bidrag 
från Allmänna Arvsfonden kommer dessa 
aktiviteter med externa aktivitetsledare att 
anordnas under 2022. 

Kontakt
Om du vill komma i kontakt med Anette, 
maila anette.alvarsson@lomma.se 

Läs mer om utvecklingsarbetet på 
lomma.se/särskildaboenden2021

Är du utvald?
Om du inte redan har gjort 
det, så ta chansen att tycka 
till när Statistiska Central 
Byråns (SCB) vill veta hur du 
tycker det är att leva och bo i 
Lomma kommun.

1 200 slumpvis utvalda invånare har 
fått hem ett kuvert i brevlådan med en 
enkätförfrågan. Frågorna kan besvaras 
både på papper och digitalt. Senast den 
3 november behöver vi dina svar. Resul-
taten presenteras i december.

Vi uppskattar att du tar dig tid att svara, 
det är tillsammans som vi utvecklar vår 
verksamhet! 

Stöd för närstående till äldre

Föräldra- 
utbildning 

Expresslov gör 
comeback

Vill du prata mer svenska? 
Eller vill du hjälpa andra med 
språket?

Då är du välkommen på språkcafé som 
är igång igen med start i september 2021 
efter ett uppehåll under pandemin.

Språkcaféerna är ett samarbete mellan 
Lomma kommun, Röda Korset, Svenska 
Kyrkan och Strandkyrkan. Vi träffas under 
enkla och trivsamma former – dricker en 
kopp te/kaffe, pratar om det som känns 
aktuellt för oss. Barnen är välkomna!

• I Lomma är det språkcafé varje ons-
dag kl.15.00–17.00 i Strandkyrkan  
på Sävgången 2.

• I Bjärred är det språkcafé varannan 
tisdag, jämna veckor kl.17.30–19.00 
i Bergsalen vid Bergakyrkan, Öre-
sundsvägen 9.

Hör av dig till Lomma kommun på tel. 
0733-41 13 67 om du är intresserad.

Språkcafé

Lördagen den 16 oktober blir det Kulturfest 
i Bjärred och Lomma! Det är dagen då hela 
kommunen bubblar av kulturhändelser.

Kulturfest Bjärred Lomma är ett årligt eve-
nemang som hyllar det lokala kulturlivet. 
Lomma kommun är huvudarrangör och bju-
der in både föreningar och privata aktörer 
att ordna arrangemang. Workshops, musik, 
dans, föredrag, teater, konst och mycket, 
mycket mer!

Programmet släpps snart på 
 lomma.se/kulturfest

Öppet Hus på Närståendestödet
Den 6 oktober håller Närståendestödet 
öppet hus kl. 9–15 i de nya lokalerna på 
Havsblick i Lomma. Vi bjuder på cider 
och tilltugg under dagen och berättar om 
vilket stöd du som närstående kan få. Ta 
gärna med dig din anhörige. Välkomna!

Denna dag uppmärksammar vi även 
Nationella Anhörigdagen. 

Har du nyligen mist någon som  
står dig nära? Funderar du på  
hur framtiden kommer att se ut? 
Lomma kommuns närståendestöd bjuder in 
dig som är närstående och nyligen mist en 
anhörig till en Leva vidare-grupp, med start 
den 20 oktober. 

Vi ses fem tillfällen under enkla former, 
fikar och talar med varandra om det som är 
svårt men också om det som värmer. 
 
Datum för träffarna i höst är: 20/10, 3/11, 
17/11, 1/12 och 8/12, kl. 14–15.30.

Föranmälan senast den 13 oktober.
 
 

Ensam är inte alltid stark,  
våga be om hjälp!  
Vare sig du är partner, barn eller vän till en 
anhörig med åldersrelaterad problematik 
så behöver du tänka på dig själv ibland, 
utan att få dåligt samvete.

Lomma kommuns närståendestöd bjuder 
in dig som är ny i närståenderollen till en 
informationscirkel, med start den 25 okto-
ber. Vi träffas vid fem tillfällen där vi bland 
annat berättar hur närståendestödet kan 
hjälpa dig och vart du kan vända dig i olika 
frågor, samtidigt som du får träffa andra 
som är i liknande situation. 

Datum för träffarna är: 25/10, 9/11, 22/11, 
29/11, 6/12, kl 14–15.30.

Föranmälan senast den 21 oktober. 

Närståendestödet vänder sig till dig 
som hjälper och stödjer någon anhö-
rig med äldrerelaterad problematik 
och är bosatt i Lomma kommun. 

Vi finns på Havsblick,  
Centrumgatan 4 i Lomma. 

Läs mer på lomma.se/närstående

Nu lanserar byggenheten på 
Lomma kommun nya datum 
för Expresslov för dig som pla-
nerar att söka bygglov under 
hösten. 

Vi erbjuder Expresslov den 15 och 22 okto-
ber samt 19 och 26 november. Du bokar tid 
med en bygglovshandläggare, träffas i kom-
munhuset eller digitalt och får ditt bygglov 
för enklare åtgärder redan samma dag.

Läs mer på lomma.se/expresslov 

BiFF – Barn i Föräldrars Fokus är en ut-
bildning på tre tillfällen i små grupper för 
föräldrar som ska eller har separerat och 
som inte kommer överens i frågor som 
rör gemensamma barn.

Utbildningsprogrammet är framtaget av 
Rädda Barnen och huvudfrågan i utbild-
ningen är: Vad kan jag som förälder göra 
för att underlätta för mitt barn?

Exempel på teman kan vara: Vilka 
förändringar innebär en separation för 

Under rubriken ”En vecka i mina skor” 
kan du varannan vecka följa en kommu-
nanställds vardag på Lomma kommuns 
Instagramkonto. För varje vardag ska 
medarbetaren dela foto och text som 
svarar på olika frågor, till exempel "Vad 
går ditt yrke ut på?" och "Vilka steg tog 
dig till yrket du har idag?".

Syftet är att sprida mer kunskap om 
vilka vi är som jobbar i Lomma kom-
mun och att ge en inblick i hur det är att 
jobba här. Övriga veckor fortsätter vi att 
dela fina foton från vår kommun som 
tidigare. Följ oss gärna!

Följ i våra spår  
på instagram!

Kontakt
”Leva vidare-” och ”Cirkelgrupper” start-
ar fortlöpande under året. Har du frågor 
och funderingar, kontakta oss gärna på 
tel: 040-641 16 50 eller 0734-48 42 90.

Närståendestödet

En grundsärskola med hög 
kvalité och stor lyhördhet för 
elevernas individuella behov 
blir verklighet i Lomma. 

Nu har vi tagit de första spadtagen för den 
nya Linnéaskolan, som blir kommunens för-
sta grundsärskola. Här ska elever i årskurs 
1–9 lära och utvecklas i en meningsfull kon-
text från och med hösten 2022. Skolan ska 
ta emot elever från årskurs 1–9 och ge barn 
med särskilda behov en utbildning som så 
långt som möjligt motsvarar den som ges i 
grundskolan, med undervisning som anpas-
sas efter elevernas egna förutsättningar. 
Eleverna får även gå på en skola i närheten 
där de växer upp, med en stör re kännedom 
om sin närmiljö och kan träna sig i att bli 
självständiga på hemmaplan. 

Läs mer på lomma.se 

Byggstart för Linnéaskolan  

Kulturfest  
den 16 oktober

Öppet Hus 6/10!
Öppet Hus 6/10!

Samordnar aktiviteter som engagerar
barnet? Vilka behov behöver barnet få 
tillgodosedda? Hur kan jag förstå mitt 
barns reaktioner?

Tillsammans med andra föräldrar diskute-
rar du och tar del av kunskap om hur  
barn reagerar vid föräldrars separation.  
Ni träffas under två timmar vid tre tillfäl-
len tillsammans med två gruppledare.

Träffarna sker på torsdagar, kl. 15-17, föl-
jande datum: 11/11, 25/11 och 9/12.
Under 2022 är följande datum inplane-
rade: 13/1, 27/1 och 10/2, kl. 15-17.

Utbildningen är ett samarbete mellan  
Öppenvården Individ och familj samt 
Familjerätten och hålls i behandlingstea-
mets lokaler på Esplanaden 15C, Lomma.

Bra att veta
Utbildningen är gratis och fika ingår.  
Ingenting dokumenteras. Det finns inget 
krav på att båda föräldrar ska delta.

Anmälan
Anmälan sker via:  
christina.andersson@lomma.se eller  
ingrid.ekholmydreborg@lomma.se

Utveckling Särskilt  boende
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