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En seniorbostad a r en bostad vars standard a r anpassad fo r a ldre. 
Det ga ller till exempel framkomlighet, utrymme fo r rollator, rull-
stol eller andra hja lpmedel samt va l planerade och rymliga hy-
gienutrymmen. Hiss finns fra n markplan och ibland finns tillga ng 
till gemensamma lokaler och vissa servicefunktioner. 
 
Ätt flytta till en seniorbostad kra ver inget bista ndsbeslut, utan det 
a r ett val man go r sja lv fo r att fo rba ttra den egna boendesitua-
tionen. Seniorbosta der finns i hyresra tts– och bostadsra ttsform. 
Fo r mer information om seniorbosta der med hyresra tt, kontakta: 

AMASTEN SALA 

 

 

Seniorbostäder i Sala kommun 

42 st la genheter i kvarteret Stadstra dga rden. Ädress: Hyttgatan 
5B & 5C. De flesta la genheter a r 1,5 t o m 3 rum och ko k och mel-
lan 42 - 72 kvadrat. Ädress: Fredsgatan 23. 9 st la genheter (av to-
talt 12 st) med hiss och balkong.  
Kontaktinfo: 
E-post info@amasten.se 
Telefon: 020-210 575 
Ädress: Nybrogatan 34, 102 45 Stockholm 

SALABOSTÄDER AB La genheter hos Salabosta der ÄB som a r anpassade fo r a ldre hy-
resga ster finns bl.a. pa  fo ljande omra den. 
55 plus boende pa  Bryggerigatan 10, 27 la genheter. 
Kvarteret Stadstra dga rden, 26 la genheter som a r totalanpassade. 
Pa  Dammgatan 17 finns 6 st la genheter anpassade. 
Salabosta der ÄB har fo r avsikt att under en tioa rsperiod anpassa 
ca 60 la genheter med hja lp av hissinstallationer och o vriga an-
passningar. Ett tjugotal la genheter a r redan fa rdigsta llda pa   
Johannesbergsomra det. 
Kontaktinfo: 
Salabosta der ÄB 
Box 63,  
733 21  SÄLÄ 
Tel: 0224-858 00 (va xel)  
Beso ksadress: Brunnsgatan 31, 733 31 SÄLÄ 

ÖVRIGA  

(EJ ANPASSADE) 
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Bostadsrättsföreningar 
Riksbyggen, tfn 021-10 32 43 eller 10 32 27 
HSB Ma lardalen, tfn 021-370 24 00 



 

 

Restauranger för äldre 

RESTAURANGER I  

TÄTORTEN 

Fo r dem som vill a ta i sa llskap med andra och kanske fa  en 
daglig promenad, finns flera restauranger fo r a ldre: 

Ekebygården, Carl Fribergs gata 3, 733 35 Sala,  
telefon: 0224-74 94 42 
P g a utrymmesska l bo r man fo rboka na gra dagar innan och 
besta mma vilken tid som a r la mpligast att komma. 
 
Jakobsbergsgården, Jakobsbergsgatan 4, 733 34  Sala,  
telefon: 0224-74 74 50 eller 0224-74 74 51. 
O ppet alla dagar kl 11.00-13.00. Stora sa llskap bo r fo rboka.  
Cafeterian a r o ppen kl 08.00-16.00. Da r finns kaffebro d eller 
smo rga s att ko pa. 
 
Johannesbergsgatan 2, Sala 
O ppet fo r lunch eller fika kl 09.30-16.30.  
Telefon 0224-74 74 54 

RESTAURANG PÅ 

LANDSBYGDEN 
Björkgården, 730 70  Västerfärnebo,  
telefon: 0224-74 74 68 
O ppen alla dagar mellan 12.45-13.30. Vid fler a n 5 personer 
bo r man fo rboka dagen innan. 

Till kommunens  
restauranger för 
äldre är alla  
åldrar välkomna.  
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Seniorrestaurangen på Johannesbergsgatan 2, Sala 



 

 

Träffpunkter/mötesplatser utanför den kommunala verksamheten 

PRO i SALA Bangolf Stadsparken torsdagar (viss kostnad)  
Kontaktperson: Jan Albinsson, tfn 070-619 99 83 
Biljard torsdagar Kontaktperson: Lilly Norling, tfn 132 44 
Boule onsdagar och fredagar (viss kostnad) 
Kontaktperson: Lars Hertzberg, tfn 073-142 61 25. 
Bordtennis onsdagar 
Kontaktperson: Lars Johansson, tfn 073-937 47 71 
Bowling fredagar Folkets Hus (viss kostnad, anmälan är bindande) 
Kontaktperson Margreth Kilholm, tfn 070-219 23 38  
Cirkelträning med lätta redskap tisdagar 9.30, Nybörjare kl 11.00 
Kontaktperson: Monica Asplund, tfn 070-289 49 16 
Cykling tisdagar kl 10.00-12.00 
Kontaktperson: Maud Söderström, 073-995 40 58 
Kortspel måndagar kl 13.00 
Kontaktperson: Monica Norman tfn 0224-179 89 
Mattcurling måndagar 
Kontaktperson: Sture Hellblom, tfn 070 608 00 79 
Seniordans i Sala Folkets Park måndagar kl 13.30 (viss kostnad) 
Kontaktperson: Lars Alderfors, tfn 073-648 93 29 
Rockkören tisdagar 
Kontaktperson: Lars Hertzberg, tfn 073-142 61 25 
Qi Gong måndagar 
Kontaktperson: Gunilla Norgren, 073-050 71 32 
Snickeri på Kaplanen klockan 9.00-12.00  
Kontaktperson: Leif Nilsson, tfn 073-808 84 63 
Knivslöjd på Kaplanen klockan 17.00-19.00  
Kontaktperson: Bernt Linnman, tfn 070-155 38 38 
Linedance onsdagar kl 17.00-18.30 i Folkets Hus 
Kontaktperson: Mai-Britt Frank, tfn 070-537 35 97 
Yoga fredagar i PRO-lokalen klockan 10.00-11-00  
Kontaktperson: Karin Nordin, tfn 070-634 38 28 
PRO i Sala anordnar även andra aktiviteter t ex trivselträffar, före-
ningsmo ten, studiecirklar, fo rela sningar, sa ng– och musikgrupper, ta v-
lingar, resor  m m.  
Ordförande PRO Sala: Jan Älbinsson, tfn: 070-619 99 83  
Vice ordfo rande: Holger Ändersson, tfn 070-846 16 62 
Lokal: Borgmästaregatan 1, Sala, tfn 072-852 21 27   
Hemsida: www.pro.se/sala      Epost: sala(a)pro.se  

RANSTAORTENS 

PRO 

Vattengympa Tärna folkhögskola 
Ma ndagar klockan 09.00, 10.00, 11.00 
Kontaktperson: Kenneth Gustavsson, tfn 070-876 94 17, kg44@telia.com 
Origami Bygdegården Ranstaorten måndagar kl 14.15-16.30 
Textil och Hantverk  Bygdegården tisdagar kl 10.00-12.15 
Läs och Res Bygdegården tisdagar 14.00-16.15 
Ornitologi Bygdegården torsdagar kl 10.00-12.15 
Släktforskning Bygdegården fredagar kl 10.00-12.15 
Kontaktperson: Bill Johansson, tfn 070-292 04 53 
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SPF I SALA SPF i Sala anordnar fo ljande fritidsaktiviteter: 
Bangolf  Sofielund måndag kl 15.00  
Stadsparken fredag kl 15.00 
Kontaktperson: Arvi Rollin, 070-741 59 24 
Biljard (herr) Kaplanen tisdag kl 13.00 och fredagar kl 13.00 
Kontaktperson: Göran Ax, tfn 070-265 41 33 
Biljard (dam) Kaplanen onsdag kl 09.30 och 13.00 
Kontaktperson: Marianne Eriksson, tfn 0224-163 50 
Boule vid Ekebygården tisdag 10.00-13.00.  
Boule på Svepnäs okt-april onsdag kl 13.00-16.00 
Kontaktperson: Kaj Silver, tfn 070-248 99 09, kajsilfver@telia.com 
Bowling tisdag kl 9.00-14.00  
Kontaktperson: K.G Lindström, tfn 070-577 79 44 
Bridgegrupper på Kaplanen tisdag och fredag 9.30-13.00 
Kontaktpersoner: Ulla Larsson, 0224-163 56, ullaraul@gmail.com 
Kerstin Nilsson, 0224-127 95, liljegatan2@hotmail.com 
Gladgympa torsdag kl.16.00 Idrottshallen sal 3 
13 ggr. Kostnad: 450:-.  
Kontaktperson: Sofia Åkesson, tfn 070-294 13 16 
Golf 
Kontaktperson, Kerstin Öberg, tfn 070-580 54 68 
K.G Lindström, kg_lindstrom@hotmail.com 
Qi Gong onsdag 10.00-11.00  
Kontaktperson: Kerstin Öberg, tfn 070-580 54 68 
Vattengymnastik Heby badhus fredag 10:00  
14 ggr. Kostnad: 700:-  Gudrun Wängelin-Lernskog 
Kontaktperson: Kristina Helge info o anmälan tfn 073-67 89 29 

Forts nästa sida 

Lättgympa, Bingo, Mattcurling, Möklintagården 
Varannan torsdag kl 10.45-16.00   
Kontaktperson: Bengt Svensson, tfn 0224-802 85 
Motionsdans måndagar en gång i månaden i Möklintagården 
Kontaktperson: Majvor Wikström, 0224-800 40 

MÖKLINTA PRO 

VÄSTERFÄRNEBO 

PRO 

Bingo på Björkgården torsdagar kl 13.00 
13/3, 19/3, 9/4 och 16/4 
Boule i Krylbo fredagar kl 12.00 vintertid, 
Salbohed tennisplanen tisdagar kl 10.00 sommartid, 
Svedboäng torsdagar kl 10.00 sommartid 
Går ut med rullstolar på sommaren 
Var 14:e dag va r, sommar och ho st om va dret tilla ter. 
Motionsdans på Svedboäng måndagar kl 13.30.17.00 
Sommartid med början 8/6. Inträde 120 kr.  
Korv och fika finns att ko pa. 
Kontaktperson: Rune Lundequist, 0224-741144, 072, 155641 
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STOR-TÄRNA SPF  Kontaktperson: SPF Seniorerna Stor-Tärna SPF: Matti Wigelsbo 
Telefon: 0224-21001 
E-post: matti@wigelsbo.se 

SPF i Sala anordnar även andra aktiviteter t ex studiecirklar,  
fo rela sningar, diktla sning, musikunderha llning, modevisningar,  
resor, trivseltra ffar, kurser m m. 
Ordförande: Inga-Lill Holm, tfn 070-364 81 98 
Kontorsrum: Kaplanen, Drottninggatan 10, Sala. 
Hemsida: https://www.spfseniorerna.se/distrikt/vastmanland/foreningslista/sala  

SPF i Sala forts. 

SALA — NORRBY-- 

MÖKLINTA  

PASTORAT 

Sala-Norrby-Möklinta pastorat er-
bjuder olika evenemang för äldre: 
 
Kristina kyrka/Mikaelsgården 
Lunchmusik 
Lunchmusik pa  onsdagar kl 12.00 i 
Kristina Kyrka. Efter lunchmusiken 
serveras kaffe + smo rga s i Mikaels-
gården. Kostnad 20 kr.  
Information: Församlingshemsvär-
dinna Inger Lindblom, tfn 0224-578 12 
 
Ljuspunkten  
Välkommen in till Ljuspunkten i 
Mikaelsgården för en stunds ge-
menskap och en kopp kaffe. Varje 
onsdag mellan kl 12.00-18.00 a r det o ppet. Kaffe och bro d serve-
ras till sja lvkostnadspris. 
 
Sopplunch 
Pa  tisdagar kl 12.00 i Mikaelsga rden a r det sopplunch med soppa, 
kaffe + kaka. Kostnad 30 kr.  Information: Fo rsamlingshemsva r-
dinna Inger Lindblom, tfn 0224-578 12. 
 
Missionssyföreningen 
Varannan onsdag kl 13.00 tra ffas Missionssyfo reningen i   
Mikaelsgården. Nya medlemmar hälsas välkomna!   
Information: Diakon Sofie Möllberg, 0224-578 20. 
 
Mitt-på-dagen-träff 
Pa  torsdagar kl 13.00, tre ga nger/termin  i Mikaelsga rden, a r det  
”Mitt-pa -dagen-tra ff” med underha llning och servering av lunch. 
Kostnad 50 kr. Änma lan sker en vecka innan till Fo rsamlings-
hemsva rdinna Inger Lindblom, tfn 0224-578 12. 
Information: Diakon Sofie Möllberg, tfn 0224-578 20. 
 

Forts nästa sida 5 



 

 

VÄSTERFÄRNEBO  

FLÄCKEBO  

PASTORAT 

Kyrkans telefontjänst 
Du som tycker om att tala i telefon kan fa  ett samtal per vecka fra n  
na gon av va ra frivilliga, som inga r i va r telefontja nst.  
Information: Diakon Marie Obrovac, tfn 0224-578 03.  
Gudstjänster 
Varje onsdag kl 18.00 i Kristina kyrka firas kva llsma ssa (under termi-
nerna). Varje torsdag kl 08.30 i Kristina kyrka firas en enkel morgon-
ma ssa. Gudstja nster so ndagar, se annons i Sala Ällehanda pa  ons-
dagar. 
Diverse aktiviteter 
Det anordnas fo rsamlingsaftnar och konserter, se annons i Sala alle-
handa pa  onsdagar. Ko rverksamheter ma ndag-torsdag i olika konstel-
lationer. Pra ster och diakoner bjuder in till sorgegrupper en ga ng/
termin. 
 

Sockenkyrkan/Sockenstugan 
Sala sockens syförening  
Varannan tisdag kl 13.00 i Sockenstugan . Nya medlemmar ha lsas va l-
komna! Information: komminister Kristoffer Dahlqvist, tfn 0224- 
67 54 14.  
Gudstjänster söndagar, se annons i Sala Ällehanda på onsdagar  
 

Norrby kyrka/Klockargården 
Norrby kyrkliga syfo rening. En tisdag i ma naden kl 13.00-15.00  i 
Klockargården.  Nya medlemmar hälsas välkomna!  
Information: Diakon Marie Obrovac, 0224-578 03.  
Gudstjänster söndagar, se annons i Sala Ällehanda på onsdagar. 
 

Möklinta kyrka/Möklintagården 
Mo klinta kyrkliga syfo rening. Var tredje onsdag kl 13.00. Nya med-
lemmar ha lsas va lkomna! Information: Komminister Karsten Felz-
mann, 0224-67 54 12 
 

Sopplunch 
En tisdag i ma naden kl 13.00 ordnas sopplunch i Mo klintaga rden. 
Information: Diakon Sofie Möllberg, tfn 0224-578 20. 
Gudstjänster söndagar, se annons i Sala Ällehanda på onsdagar. 

Västerfärnebo — Fläckebo församling erbjuder olika evenemang 
fo r a ldre: 
 
Mässa i Västerfärnebo Kyrka kl 11 på sön– och helgdagar. Kyrkkaffe  
eller kyrklunch efter Ma ssan. 
Soppluncher 
Sopplunch med fika varje onsdag kl 12.00 i Va sterfa rnebo fo rsamlings-
ga rd. Kostnad 40 kr. Sista tisdagen varje ma nad kl 13.00 i Fla ckebo fo r-
samlingsga rd. Kostnad 40 kr.  
Syföreningen träffas regelbundet och nya medlemmar är väl-
komna! 
Mässa firas tisdagar kl 8.30, onsdagar 18.00 och söndagar 11.00 i 
Va sterfa rnebo kyrka. 

Forts Sala-Norrby -
Möklinta pastorat 
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Upplysningar om vilka o ppna mo tesplatser fo r a ldre som finns 
inom Kumla, Ta rna och Kila fo rsamlingar.  
Kumla, Tärna och Kila kyrkor 
Regelbunden gudstja nstverksamhet i de tre fo rsamlingarna enligt 
annonsering varje vecka i Sala Ällehanda och Sala-Bladet. Kyrkkaffe 
fo re eller efter varje gudstja nst i Kila kyrka. Kyrkkaffe i Kumla och 
Ta rna kyrkor framga r av annonseringen.  
Kumla Församlingshus, Kumla kyrkby 
Tra ff fo r daglediga var 4:e vecka (onsdagar kl 13.00) under termi-
nerna (sommar- och juluppeha ll). Lunch serveras till en kostnad av 
40 kr (julbord i dec 50:-). Underha llning. Se annonsering. 
Kyrkrotens kyrkliga syfo rening (Kumla) ha ller mo ten varannan 
vecka under terminerna.  
Komministergården, Kila  
Syföreningsmöte med Kila kyrkliga syförening ca var 4:e 
vecka.  
Se annonsering.  
Övriga syföreningar 
Ta rna kyrkliga syfo rening och Ranstaby kyrkliga syfo rening ha ller 
mo ten ca var 4:e vecka i hemmen. Se annonsering.  
Information: Kyrkoherde Karin Hammermo, tfn 0224-677052 eller 
komminister Sture Holmberg, tfn 0224-677053.  
Klockargården, Kumla 
Sånglust, en pastoratskör där sånglust är viktigare än sång-
ro st. Tra ffas torsdagar kl 14.00, utom fo rsta torsdagen i ma naden. 
Information: Kantor  Kerstin Ragnarsson, tfn 0224-677 055 eller exp 

KUMLA, TÄRNA, 

KILA PASTORAT 

PINGSTKYRKAN Fo rutom de vanliga gudstja nsterna erbjuder Pingstkyrkan fo ljande 
aktiviteter fo r a ldre: 
Träffpunkt för alla daglediga 
I samarbete med Missionskyrkan ordnas tra ffar varannan torsdag 
kl 14.00. 1 ga ng/ma nad i Pingstkyrkan och 1 ga ng/ma nad i Miss-
ionskyrkan med underha llning av olika slag, fika och gemenskap. 
Till dessa tra ffar brukar mellan 40-60 personer komma. 
Kontaktpersoner:  Ruben Jogensjö, tfn 0224-156 10 och  
Siv Alsiö tfn 0224-158 47 
Omsorgsgrupp för äldre 
Gruppen om 11 personer go r beso k hemma hos a ldre fo rsamlings-
medlemmar. Kontaktperson:  Siv Alsio  tfn 0220-158 47 
Bussresor 
2 ga nger per a r ordnas popula ra och uppskattade bussresor fo r alla 
a ldre i samarbete med Missionskyrkan. 
Kontaktperson:  Ruben Jogensjö, tfn 0224-156 10  7 

Gudstjänster i Fläckebo kyrka, samt övriga aktiviteter i försam-
lingen, se kalendarium: Äktuell information finns i Sala-bladet, fo rsam-
lingsbladet eller hemsidan www.svenskakyrkan.se/
vasterfarneboflackebo 
Kyrkorna a r o ppna varje dag kl 8.00-16.00. 

Forts Västerfärnebo- 
Fläckebo församling 



 

 

MISSIONSKYRKAN 

KURDFÖRENINGEN Kurdföreningen i Sala ligger på Äguéligatan 19, bottenvå-
ningen. Lokalen a r o ppen varje dag fo r alla. Da r ordnas bl a 
knytkalas, studiecirklar, 2 utflykter per a r och fika med gemen-
skap. 
Kontaktperson: Kahlid Mouloud, tfn 0709-45 52 78 

Fo rutom de vanliga gudstja nsterna erbjuder Missionskyrkan 
fo ljande aktiviteter fo r a ldre: 
 

Träffpunkt för alla daglediga 
Se ovan under Pingstkyrkan. 
Kontaktperson Åke Olofsson, tfn 0224-180 09  
 
 

Manskör 
Na stan alla ko rmedlemmarna a r pensionerade och a r ibland ute 
och sjunger bl a  pa  kommunens a ldreboenden. 
 

Frivilligverksamhet utanför den kommunala verksamheten 
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Ro da Korsets Mo tesplats Kupan, Kungsgatan 7, Sala har o ppet fo r 
alla torsdag, fredag och lo rdag kl 10.00-17.00. Da r kan man ta en 
fika, la sa tidningar i gemenskap med andra. 
Information: tfn Kupan, 0224-140 26 
 
Ro da Korsets Internationella tra ffpunkt a r o ppen ma ndag och 
onsdag kl 10.30-12.00 i Mo tesplats Kupan, se ovan. Internation-
ella tra ffpunkten a r till fo r dig som har svenska som andraspra k 
och som beho ver tra na att prata svenska.  
Information: Elsa-Maria Jogensjö, tfn 0224-156 10 
 
Ro da Korsets Flyktinggrupp i Sala finns pa  Mo tesplats Kupan, se 
ovan, efter behov. Flyktinggruppen, som besta r av 3 personer, 
hja lper till med ra d och sto d i flyktinga renden. 
Information: tfn Kupan, 0224-140 26 el Liss Nordlöf,  
tfn 073-042 03 91.  

RÖDA KORSET 

ÄLDRETELEFONEN Föreningen Psykisk Hälsa har en ny stödverksamhet: Äldre-
telefonen. Den riktar sig till äldre som mår psykiskt dåligt. 
Telefonnumret a r 020-22 22 33 och telefonen kommer att vara 
bemannad vardagar kl 10-15 av specialutbildade volonta rer. 



 

 

VÄNTJÄNST Syftet med Va ntja nsten a r att bryta isolering, bidra till trivsel 
och gemenskap samt vara ett komplement till o vrig va rd och 
omsorg. T ex beso k i hemmet, la sa tidningar och bo cker, prome-
nader, sa llskap till affa rer, m m.  Information: tfn 0224-74 90 63. 

Frivilligverksamhet inom den kommunala verksamheten 

Foto: Susanne Tonér 
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HEMSÄNDNING 

MED KOMMUNALT 

BIDRAG AV DAGLIG-

VAROR TILL HUS-

HÅLL I GLESBYGD 

Fo r att ma len om en god serviceniva  i hela landet ska kunna 
uppfyllas har konsumentverket beslutat om mo jlighet till ekono-
miskt sto d till dagligvarubutiker i gles– och landsbygder. Sto d 
finns a ven till hemsa ndning av varor.  
1. Leveranserna ska ga lla dagligvaror. 
2. Bidrag ges till butiken endast fo r en leverans per vecka till 

varje husha ll. 
3. Butiken ombeso rjer besta llningsmottagning, fo rpackning, 

transport och da rmed sammanha ngande arbete. 
4. Butiken har ra tt att ta ut en avgift av kunden fo r hemsa nd-

ningen med ho gst samma belopp som utga r till butiken 
som kommunalt hemsa ndningsbidrag. 

5. Na gra gra nser inom Sala kommun fo r hemsa ndningsomra -
den har inte fastlagts. Leveranser till husha ll i Sala ta tort a r 
inte bidragsbera ttigade.  

6. Leveranserna ska i normalfallet ske fra n den na rmast be-
la gna butiken. 

ICÄ Ko plusten, Salbohed, 0224-741 00                      
Va sterfa rnebo handelsbod, tfn 073-202 31 44 
La dbilen, tfn 213 33, 070-317 13 33 (varm mat) 

Pizzerior m m se telefonkatalogen 

HEMKÖRNING MAT 



 

 

Träffpunkten, för dig som är senior vänder sig till alla seniorer 
i Sala kommun som vill ha en aktiv fritid.  
 
Alla är välkomna till Träffpunkten 
Du beho ver inte vara medlem eller betala na gon avgift fo r att 
komma till oss. Det a r kostnadsfritt att delta i de flesta aktiviteter-
na, du betalar bara sja lvkostnadspris fo r eventuellt material. Vissa 
aktiviteter, t ex studiebeso k, kan medfo ra en kostnad fo r intra de 
eller transport dit. Ma nadsblad med alla va ra spa nnande aktiviteter 
finns att ha mta pa  Tra ffpunkten, Biblioteket, Medborgarkontoret 
och La rkans familjebad.  
 

På Träffpunkten finns det mycket att göra…. 
Ha r kan du bland annat delta i olika aktiviteter; Gymnastik, filmvis-
ning, lyssna pa  underha llning och fo rela sningar, ga  pa  tipsprome-
nad, spela bingo, la gga pussel, la sa en tidning och mycket mer. 
Ibland anordnas utflykter och studiebeso k.  
 

Träffpunktens öppettider 
Helgfri ma ndag-fredag kl. 9.30 -15.00.  
vissa avvikelser pa  o ppettiderna kan fo rekomma. 
 

För mer information  
Kontaktinformation: Samordnare och verksamhetsansvarig  
Veronica Andersson, tfn  0224-74 77 13,  
e-post veronica.andersson@sala.se 
Carina Fritz, fritidsledare, tfn 0224-74 77 14 
epost carina.fritz@sala.se 

Fritid för äldre inom den kommunala verksamheten 

TRÄFFPUNKTEN, 

FÖR DIG SOM ÄR 

SENIOR 

Välkommen till Anhörigcentrum på Kaplanen 
Ätt som anho rig va rda en na rsta ende som a r sva rt sjuk eller har en 
funktionsnedsa ttning, kan vara mycket kra vande. Som anho rig a r 
du ova rderlig, men ibland beho ver ocksa  Du fa  sto d och tid fo r Dig 
sja lv. Eller kanske ka nner Du oro fo r en va n, en familjemedlem el-
ler na gon na rsta ende och ka nner ett behov av att fa  sto d eller bara 
prata med na gon?   
Pa  Änho rigcentrum kan Du tra ffa oss som arbetar med anho rig-
sto d, eller andra anho riga som a r i liknande situation. Vi kan er-
bjuda tra ffar i grupp eller enskilt, studiecirklar, information, an-
ho rigva rdarkort, bokcirklar och andra aktiviteter. 
Änho rigcentrum finns pa  Kaplanen, Drottninggatan 10 i Sala och vi 
kan oftast ta emot drop in-beso k under eftermiddagar, varje var-
dag. (Ä ndringar kan ske pa  grund av aktiviteter).  
 
Om du vill kan Du ringa för att boka ett möte eller få mer  
information.  Jenny Äbrahamsson, tfn 0224-74 93 28 eller  
Margareta Pettersson, 0224-74 93 29. 
Telefon: Enhetschef Sipan Mehho, e-post: Sipan.Mehho@sala.se 

ANHÖRIGCENTRUM 

PÅ KAPLANEN 
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Besöksadress: 
Drottninggatan 10, Sala 



 

 

Pensionärsföreningar 

Pensionärsorganisationernas representanter 
 

Sala PRO   
Jan Älbinsson, ordfo rande  
Tfn: 070-619 99 83 
 
Möklinta PRO 
Bengt Svensson, ordfo rande  
Tfn: 0224-802 85, 070-751 64 92 
 
Ranstaortens PRO 
Hasse Falk, ordfo rande 
Tfn: 0705-10 74 85 
 
Västerfärnebo PRO 
Ärne Kvist, ordfo rande 
0224-677420, 076-248 40 43                                      
 
SPF Sala 
Per Bystro m, ordfo rande 
Tfn: 070-663 64 56 
 
SPF Seniorerna Stor Tärna  
Matti Vigelsbo, ordfo rande 
Tfn: 0224-210 01 
 
SKPF (Sveriges kommunalarbetares pensionärsförening)  
Kerstin Harring, ordfo rande 
Tfn: 070-610 93 81 
 
 

INFORMATION 

11 



 

 

Stöd när man bor kvar hemma 

SERVICETJÄNSTER 

FÖR DIG SOM 

FYLLT 75 ÅR 

Du som behöver hjälp med vanliga hushållsgöromål kan få 
service i bostaden. 
Servicetja nsterna utfo rs efter ditt val av en privat utfo rare som 
har avtal med Sala Kommun. 
Ta kontakt med den utfo rare du vill ska utfo ra de insatser som 
du o nskar. Du fa r va lja mellan godka nda utfo rare. La s mer pa  
na sta sida. Du kan byta utfo rare na r du vill. Du betalar samma 
avgift fo r den hemtja nst du fa r oavsett vilken utfo rare du va ljer. 
Fo r na rvarande finns fyra privata utfo rare anslutna till Sala 
kommuns valfrihetssystem. 
 
Du kan anso ka om upp till nio timmars servicetja nster per ma -
nad utan behovsbedo mning. 
Ä r ni tva  personer i samma husha ll fa r ni tillsammans nio tim-
mars servicetja nster att dela pa . 
Hur mycket servicetja nster du vill ha och na r tja nsterna ska ut-
fo ras planerar du tillsammans med utfo raren. 
 
• Sta dning 
• Tva tt, strykning och mangling 
• Inko p och andra a renden 
• Fo nsterputsning 
 
Man kan o ka eller minska antalet timmar per ma nad genom 
att prata med utfo raren i god tid fo re det planerade beso ket. 
Du betalar bara fo r de timmar du utnyttjar. 
Du kan da remot inte spara timmar till na sta ma nad. 
Ra cker inte nio timmar per ma nad kan du anso ka om mer tid 
efter bista ndspro vning, men da  har du inte samma mo jlighet att 
sja lv besta mma o ver tid och tja nster. 
 
Storsta dning sa som va dring av tunga mattor, fo rra ds/
vindssta dning beviljas inte som bista nd av kommunen.   
Na r det ga ller saneringssta dning och flyttsta dning sta r den en-
skilde sja lv fo r kostnaden fo r sa dan form av sta dning. 
Tja nster som kra ver hantverkskunnande kan du inte fa  hja lp 
med. Utfo raren bedo mer vilka saker de kan go ra. 
 
 
Personlig omvårdnad beviljas du i ett separat beslut. 
Sja lvklart fa r du hja lp med den personliga omva rdnad du beho -
ver av kommunens hemtja nst uto ver nio timmar. 

HUR MYCKET TID 

KAN MAN FÅ? 

VAD KAN MAN FÅ 

HJÄLP MED? 

PERSONLIG OM-

VÅRDNAD 
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VALFRIHET INOM  

HEMTJÄNSTEN  

SERVICEINSATSER 

Kundvalet inneba r att du som har beviljats hemtja nst servicein-
satser av kommunens bista ndshandla ggare sja lv kan va lja hem-
tja nstutfo rare. Syftet a r att o ka valfriheten, delaktigheten och in-
flytandet fo r dig som kund. 
 
I Sala kommun kan fo retag som vill utfo ra hemtja nst serviceinsat-
ser anso ka om att fa  go ra det. Fo r att bli godka nd ma ste utfo raren 
uppfylla ett antal krav som kommunen sta ller.  
Pa  sa  sa tt kan du vara sa ker pa  att den service och omva rdnad du 
fa r ha ller en ho g kvalitet, oavsett vilken utfo rare du va ljer. 
 
Du kan bara va lja utfo rare, inte en speciell person. Den utfo rare du 
va ljer kommer i fortsa ttningen att ansvara fo r alla dina beviljade 
tja nster, som t ex sta dning och matleverans. Kundvalet omfattar 
inte kunder i servicehus. 

VILKA KAN JAG 

VÄLJA MELLAN? 
Tompas Städ & Allservice 

Hyttva gen 13, 733 38 Sala 
Telefon 070-441 88 37 
E-post: info@tompasstad.se 
Hemsida: www.tompasstad.se 
 
Tompas Städ & Allservice har verkat 
i Sala i o ver tio a r. Hos oss fa r du var-
dagsomsorg pa  dina villkor.  
Vi skra ddarsyr lo sningar fo r just dina behov och fo rso ker sa  la ngt 
det a r mo jligt skicka samma personal fo r att du ska ka nna en 
trygghet och fo r ett mer personligt bemo tande. 
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FORTS. 

VILKA KAN JAG 

VÄLJA MELLAN? 

Pernillas Alltjänst i Sala AB  
Ringgatan 23  
733 31 Sala 
Telefon 072-717 41 63 
E-post: pernillasalltjanst@gmail.com 
Hemsida: www.pernillasalltja nst.se 
 

Pernillas Alltjänst i Sala AB ska leverera servicetjänster som 
syftar till att pa  ett tydligt sa tt o ka trivseln och miljo n fo r kunden. 
Na rhet och lyho rdhet till kundens o nskema l ska styra verksam-
heten och varje kund ska behandlas som den unika individ den a r. 
Tillsammans med kunden go r vi en genomfo randeplan, da r vi do-
kumenterar hur och na r dina insatser skall genomfo ras. Det a r 
ÄLLTID samma ansta lld som kommer till kunden (undantag vid 
sjukdom). Personalen har tystnadsplikt. Vi erbjuder a ven tilla ggs-
tja nster, sa som: Tra dga rdsarbete, sno skottning, fo nsterputs, flytt-
sta d, storsta d, promenader, ledsagning till va rdcentral och apotek. 
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Om du vill ha hja lp med att ja mfo ra olika utfo rare kan du prata 
med din bista ndshandla ggare (telefonnummer, se sidan 27). 

Du kan läsa mer på www.sala.se.  

 
Oavsett vilken utfo rare du va ljer betalar du samma avgift till 
kommunen fo r dina beviljade tja nster. De olika utfo rarna kon-
kurrerar inte med pris, utan med kvaliteten pa  sin service och 
omsorg. Utfo rarna kan profilera sig pa  olika sa tt, till exempel 
med spra kkunskaper eller demensinriktning. Privata utfo rare 
kan va lja att erbjuda extra tja nster som a r helt frivilliga fo r dig 
som kund, till exempel fo nsterputsning eller tra dga rdsarbete. 
Du betalar direkt till utfo raren om du va ljer att ko pa dessa 
tja nster. 

Du beho ver inte besta mma pa  en ga ng vilken hemtja nstutfo -
rare du vill ha, utan du kan go ra ditt val na r det passar dig.  
Kontakta din bista ndshandla ggare na r du vill va lja.  

 

Om du inte a r no jd med den hemtja nstutfo rare du har valt ska 
du i fo rsta hand tala om det fo r utfo raren, sa  att de kan bli 
ba ttre. Om du vill byta till en annan utfo rare kan du go ra det 
na r som helst genom att kontakta din bista ndshandla ggare. Du 
beho ver inte bera tta varfo r du vill byta. Det tar ho gst tva  veck-
or att byta utfo rare.  

Om du har fra gor eller funderingar kring kundvalet i hemtja ns-
ten kan du prata med din bista ndshandla ggare. Din bista nds-
handla ggare kan ocksa  hja lpa till om du vill ha informationen 
pa  ett annat spra k. 

HUR KAN JAG  

JÄMFÖRA OLIKA 

UTFÖRARE? 

VAD KOSTER DET? 

MÅSTE JAG VÄLJA? 

FÅR JAG BYTA? 

VEM KAN HJÄLPA 

MIG ATT VÄLJA? 
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KOMPLETTERINGS-

TRAFIK I VÄSTMAN-

LANDS LÄN 

Kompletteringstrafik erbjuds områden som har ett gångavstånd 
som överstiger 1 200 meter till en hållplats med ett visst minimi-
utbud. Trafiken utförs helgfri måndag - fredag mellan klockan 
09.00 -  14.30. 
Med ett minimiutbud avses minst en avga ng i varje riktning helgfria 
vardagar mellan klockan 08.00 - 18.00 med en uppeha llstid pa  minst 
60 minuter innan returresan kan pa bo rjas. 
 
I de fall da r ordinarie linjetrafik fo rekommer endast vissa veckoda-
gar, medges kompletteringstrafik endast de dagar da  linjetrafiken 
inte ga r. I sa dana fall, medges endast en tur- och returresa per vecka 
med kompletteringstrafiken. 
 
Resan ska besta llas minst 4 timmar innan avfa rd, helst dagen innan. 
 
Resan ska go ras till na rmsta ort inom Va stmanlands la n som har ett 
basutbud av handel och service, t ex bank, post och va rdcentral. Resa 
medges till eller fra n adress da r besta llaren a r mantalsskriven. 
 
Tva  tur- och returresor per vecka fa r go ras med kompletteringstrafi-
ken. Fyra stycken separata enkelresor medges inte. I samband med 
besta llningen ska a ven returresan besta llas. 
 
Bagage och resgods fa r du ta med utan extra kostnad om det placeras 
utan ola genhet och fara fo r andra passagerare. Det a r alltid fo raren 
som avgo r da  bagaget inte fa r a ventyra sa kerheten fo r andra passage-
rare. 
 
Priset fo r resan a r detsamma som ga llande busstaxa. Resan betalar 
du kontant eftersom fordonen inte a r utrustade med biljettmaskiner. 

 
Resan skall besta llas minst 4 timmar innan avfa rd. 
 
Blankett ansökan om kompletteringstrafik finns på VL:s hem-
sida: http://www.vl.se/Vastmanland/Tidtabeller/
Kompletteringstrafik/ 
Om du inte har en dator sa  kan du ringa direkt till Samtrafik sa  kan de 
skicka en blankett till dig.  
 
Skriv ut och fyll i blanketten samt skicka den till:  
Kompletteringstrafik, Samtrafik 721 87 Va stera s  
 
Fo r ba sta service till dig som reser med kompletteringstrafiken o ns-
kar Va stmanlands Lokaltrafik att ni ga rna registrerar er i fo rva g. 

 

Beställning:  Ring 020 -31 20 30 
 



 

 

BIBLIOTEKS-

SERVICE 

Biblioteket vill ge alla kommuninva nare mo jlighet att utnyttja 
dess resurser. Som a ldre och/ eller handikappad kan det vara 
sva rt att rent fysiskt ta sig till biblioteket. Da rfo r erbjuds service i 
olika former fo r att underla tta mo jligheten att ta del av biblio-
tekets utbud. 
 

 Boken kommer. En kostnadsfri service för den som 
sja lv inte tar sig till biblioteket . Bo ckerna levereras vid do r-
ren ungefa r var 5:e vecka. 

 Bokbuss. Den som bor i glesbygdsområde och vill låna 
bo cker kan anva nda sig av bokbussen som beso ker ca 114 
ha llplatser i kommunen var fja rde vecka. 

 Talböcker. För den som inte kan läsa tryckt text. Tal-
bo cker finns pa  kassett eller som CD-rom skivor i Daisyfor-
mat. Sa rskilda bandspelare kan la nas pa  biblioteket.  

 Stor stil. Böcker med extra stor stil. 
 Lättlästa böcker. Böcker med kortare meningar och 

vardagliga ord. Änva nds ofta av la sombud vid a ldreboende. 
 

För mer information om de olika möjligheterna, kontakta Sala 
stadsbibliotek tfn 0224-74 77 00. 

FOTVÅRD 
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Fotvård i Sala (privata) 
 

 

HelenaS Fotvård   Jakobsbergsgårdens fotvård 
Helena So derberg Spa ng   Lotta Kallin 
Tfn 070-264 73 97   Tfn 073-932 97 83 
 

Camillas Fotvård   Björkgårdens fotvård 
0720-127 009    Ingalill Fristedt    
      Tfn 073-930 39 39 
       

  



 

 

STÖD TILL  

ANHÖRIGA  

SOM VÅRDAR 

Den som va rdar en anho rig eller na rsta ende kan fa  sto d och avlo s-
ning i sin va rdarroll. Det kan handla om ra dgivande samtal med 
kommunens personal eller att tra ffa andra i liknande situationer 
fo r att utbyta erfarenheter. Kommunen har ocksa  sa rskild sto d-
verksamhet fo r dem som va rdar anho riga. Ävlo sarservice kan ges 
dagtid, kva llar och helger efter o nskema l och behov, upp till 12 tim-
mar/ma nad. Insatsen a r kostnadsfri och so ks hos handla ggare pa  
Va rd- och omsorgsfo rvaltningen. 
Information:  Anhörigstödjarna 0224-74 93 28, 74 93 29 

SALA ÄLDRETJÄNST Sala kommun tillhandaha ller kostnadsfria servicetja nster till a ldre 
personer o ver 75 a r (fr o m 1/1 2014).  Detta a r ett sa kerhetsfra m-
jande och skadefo rebyggande arbete fo r att fo rebygga skador, 
olycksfall och oha lsa. "Kommunfixarna" kan hja lpa till med risk-
fyllda vardagliga enkla go roma l. 
Information:  tfn 0224-74 98 80. 

ÖPPEN  

MÖTESPLATS/ 

DAGVERKSAMHET 

Mo tesplatser/dagverksamhet a r organisatoriskt uppdelad i tva  
enheter, en med inriktning demens (fa s endast efter beslut, se sid 
16) som finns pa  Johannesbergsgatan 2 (Solva ndan) och en med 
inriktning pa  rehabilitering med en del aktiviteter fo r social sam-
varo och la ttare rehabiliteringstra ning. Dessa finns pa  Jakobs-
bergsga rden och Bjo rkga rden. Mo tesplatserna a r i fo rsta hand 
riktade till personer boende i ordina rt boende. 
För information: Mötesplats /dagverksamhet, Jakobsbergsgården,  
tfn 0224-74 93 21, 74 93 23, 74 93 24. 
Mötesplats Björkgården, tfn 0224-74 93 25.  
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HEM-

REHABILITERING 
 

Vi arbetar med vardagsna ra tra ning i hemmet och na rmiljo n fo r att 
bibeha lla och fo rba ttra fo rma gor. Vi ger ocksa  mo jlighet till uppfo lj-
ning vid kronisk eller la ngvarig sjukdom.  
 

Flera yrkeskategorier samarbetar runt individen. Dagverksamhets-
personal, rehabassistent, va rdpersonal, sjuksko terska, bista nds-
handla ggare, arbetsterapeut, fysioterapeut och o vriga vid behov. 

Hemrehabiliterande insatser ges av hemrehabteam i bostaden.  
Insatser kan ocksa  ges pa  kommunens dagverksamheter eller i sam-
arbete med hemtja nstpersonal. 
 

Äll hemrehabilitering utga r fra n ett vardagsrehabiliterande synsa tt. 
Det inneba r att: 

 utga ngspunkten a r att ha en sto djande inriktning,  
 att va cka individens intresse fo r sina resurser och mo jligheter,  
 att uppmuntra till egen problemlo sning och eget handlande. 

Hemrehabteamet 
når du säkrast på 
vardagar mellan  
kl 08.30-10.00  
på telefon  
0224-74 93 49.  
Det går också bra  
att prova ringa  
annan tid.  
Mer information på 
nästa sida. 
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Hjälpmedel 
 
Fo r att underla tta vardagslivet kan man efter en medicinsk be-
hovsbedo mning fa  hja lpmedel fo rskrivna av t ex arbetsterapeut 
eller sjukgymnast. Det finns hja lpmedel fo r bland annat behand-
ling och tra ning, fo rflyttning, husha ll och personlig va rd. Na r be-
hovet uppho rt a terla mnas fo rskrivna hja lpmedel 
För information: Kontakta hemrehabteamet vardagar mellan kl 
08.30-10.00 på telefon 0224-74 93 49. 
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Rehabteam 
 

Rehabteamen kan arbeta med specifik rehabilitering i bostaden. 
Det innefattar: 

 instruktion och uppfo ljning av egentra ning,  
 fo rflyttningstra ning,  
 ergonomisk ra dgivning,  
 tra ning av vardagliga situationer sa som pa kla dning, matsi-

tuation, dusch mm,  
 anpassa omgivningen,  
 prova ut hja lpmedel,  
 syn- och ho rselhja lpmedel. 
 

REHAB-TEAM 

HJÄLPMEDEL 



 

 

Stöd som fås efter beslut 

TRYGGHETSLARM Som ett bista nd inom ordina rt boende finns insatsen trygghetslarm. 
Trygghetslarm a r ett hja lpmedel med vilket man kan tillkalla hja lp 
alla tider pa  dygnet. Med larmet fa r man kontakt med hemtja nsten i 
akuta situationer da  man inte na r fram till telefonen. Fo r trygghets-
larm betalas en ma natlig avgift. 
För ansökan: Vård– och omsorgs biståndshandläggare, se sid 27. 

Den som pa  grund av besta ende funktionsnedsa ttning beho ver fa  
sin bostad anpassad eller ombyggd kan so ka bostadsanpassningsbi-
drag. Vid ko p eller byte av bostad la mnas bostadsanpassningsbi-
drag till kostnadskra vande a tga rder endast om det finns sa rskilda 
ska l fo r att va lja en bostad som kra ver anpassning. 
Änso kningsblanketter fo r bostadsanpassningsbidrag fa s av arbets-
terapeut eller av bostadsanpassningshandla ggaren. 
Information: Bostadsanpassningshandläggare, tfn 0224-74 70 00 
(Sala kommuns växel).  
Arbetsterapeut inom hemrehabilitering, träffas säkrast  kl 08.30-
10.00, tfn 0224-74 93 49 eller respektive familjeläkarverksamhet. 

BOSTADS-

ANPASSNING 

Fa rdtja nst a r en fa rdtja nstresa inom den egna folkbokfo ringskom-
munen. Fo r att fa  anva nda fa rdtja nst ma ste du fo rst skicka in en an-
so kan. En handla ggare utreder dina behov och fo rutsa ttningar och 
tar sedan ett beslut om du blir bera ttigad till fa rdtja nst eller inte. 
Det a r numera Region Va stmanland som ansvarar fo r fa rdtja nst.  
Om du vill ansöka om färdtjänst går du enklast in på 
www.regionva stmanland.se och skriver ut en anso kningsblankett. 
Skicka sedan anso kan till  Kollektivtrafikfo rvaltningen, Ä ngsga rds-
gatan 12, 721 30 Va stera s. Na r du fa tt ditt tillsta nd kan du ringa 
Region Va stmanlands besta llningscentral pa  telefon 020-21 21 21 
fo r att besta lla din resa. De har o ppet dygnet runt, a ret om. 

FÄRDTJÄNST 

Riksfa rdtja nst a r en fa rdtja nstresa utanfo r den egna folkbok-
fo ringskommunen. Fo r att fa  anva nda riksfa rdtja nst ma ste 
du fo rst skicka in en anso kan. Om du vill ansöka om riksfärd-
tjänst .Kollektivtrafikmyndigheten i Västerås handlägger din 
anso kan om riksfa rdtja nst, se ovan under Fa rdtja nst.  Änso kan ska 
inkomma senast tre veckor fo re avresedatum, och info r storhelger 
senast sex veckor fo re avresedatum. 

RIKSFÄRDTJÄNST 

Hemtja nst ska underla tta det dagliga livet och att ha kontakt med 
andra. Det a r det individuella behovet som avgo r vilka insatser som 
a r aktuella och hur ofta hja lp ges. Fo r hemtja nst betalas avgift efter 
faststa lld taxa.  

Hemtjänst forts nästa sida 

HEMTJÄNST 
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tel:+4620636460


 

 

Hemtjänstområden i Sala kommun: 
Team 1 Åkra 
Team 2 Västerfärnebo  
Team 3 Bryggeriet 
Team 4 Möklinta 
Team 5 Lillåstrand gr 3 
Team 6 Dalhem 
Team 7 Lillåstrand gr 1 
Team 8 Lillåstrand gr 2 
Team 9 Ringgatan  

Hemtjänst forts Hemtjänst finns i flera former: 
Servicetja nster; hja lp med sta dning, tva tt, handla varor 
Ma ltider; ma ltidssto d, matdistribution 
Personlig omva rdnad; hygien, pa – och avkla dning, tillsyn 
Sociala och o vriga insatser; social samvaro, avlo sning i hemmet. 
Trygghetslarm, social stimulans. 
Sjukva rdsinsatser i ordina rt boende utfo rs av landstingets di-
striktssko terska eller delegerad hemtja nstpersonal.  

Möterplatser 
Mo tesplatserna a r organisatoriskt uppdelad i tva  enheter.  
En med inriktning demens (Solva ndan) som finns pa  Johannes-
bergsgatan 2.  
En med inriktning pa  rehabilitering (beho vs ej beslut) med en del 
aktiviteter fo r social samvaro och la ttare rehabiliteringstra ning 
som finns pa  Jakobsbergsga rden och Bjo rkga rden.  
Mo tesplatserna a r i fo rsta hand riktad till personer boende i ordi-
na rt boende. 
För information: Mötesplats demens, Solvändan,  Johannesbergsga-
tan 2, tfn 0224-74 93 26.  
Mötesplats hemrehab, Jakobsbergsgården, tfn 0224-74 93 21, 74 93 
23 och 74 93 24.  Björkgården tfn 4668-74 93 25.  
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För information:  
Kontakta enhetschef på 
det område du tillhör 
eller Vård och omsorgs 
biståndshandläggare,  
se sid 27. 

Värdighetsgarantier  
 

Vi garanterar att hemtja nstper-
sonalen kommer pa  o verens-
kommen tid +/- 15 minuter 
och utfo r de insatser du bevil-
jats. Om na got akut intra ffar 
som medfo r behov av att byta 
tid kommer du att kontaktas pa  
telefon.  



 

 

KORTTIDSPLATSER 

VÄXELVÅRD 

Kommunens korttids– och växelvårdsplatser för avlastning 
eller återhämtning finns i huvudsak på följande enheter 
 
Jakobsbergsga rden, Parkla ngan, va ning 1, 
Jakobsbergsgatan 4, 733 34  Sala 
 
Johannesbergsgatan 2, 733 35 Sala 
 

Korttidsvistelse ger en del a ldre mo jlighet att a terha mta sig och 
samla kraft fo r att sedan klara sig ba ttre i sitt hem. Korttidsplats 
kan vara aktuell fo r va xelva rd, till exempel om en na rsta ende som 
va rdar beho ver avlo sning, eller fo r rehabilitering efter sjukhus-
vistelse. Det aktuella behovet styr vilken plats som erbjuds.  
För information: Vård och omsorgs biståndshandläggare, se sid 29. 
 

KORTTIDSPLATS 
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ANDRA VIKTIGA  

TELEFONNUMMER 
Verksamhet Telefon 

SOS Älarm 112 

Ha lso– och sjukva rdsupplysningen 1177 

Region Va stmanland va xel 021-17 30 00 

Sala na rsjukhus, va xel 0224-58 000 

Ächima Care familjela karmottagning 0224-584 84 

Sala Va sby familjela karmottagning 0224-584 00 

Äpoteket 0771-450 450 

Polisen 114 14 

Sjukresor (besta lla resa) 020-21 21 21 

Sala kommun 0224-74 70 00 

Taxi Silverstaden 0224-123 45 

Salaortens taxi 0224-830 00 

Silverlinjen/buss, trafikupplysning 0774-410 410 

Kompletteringstrafik (la ngre a n 1200 
m till na rmaste bussha llplats) 

020-31 20 30 

Besta lla fa rdtja nstresa (tillsta nd bev.) 020-21 21 21 



 

 

Gemensam vision för hemsjukvården i Västmanlands län 

”Hemsjukvården i Västmanland - en trygg och säker vård dygnet 
runt. En individualiserad hemsjukvård som utgår från den enskil-
des behov och livskvalitet. Insatserna ska kännetecknas av samver-
kan, respekt, evidens och kompetens. Ett hälsofrämjande synsätt 
ska genomsyra hela hemsjukvården.” 

Du som har sjukdom eller funktionsnedsa ttning som go r att du 
inte pa  egen hand eller med hja lp av anho riga kan ta dig till en 
va rdcentral eller annan va rdgivare kan fa  sjukva rd hemma ge-
nom kommunen. Va rden ges av sjuksko terska, arbetsterapeut 
och/eller fysioterapeut. 

Hemsjukvårdsansvaret 
Änsvaret hos kommunen fo r hemsjukva rd och hembeso k inom 
prima rva rdens uppdrag till och med sjuksko terske-, arbetstera-
peut- och fysioterapeutniva  omfattar 

 personer 18 a r och uppa t  

 alla patientkategorier inom prima rva rdsuppdraget oavsett 
diagnos 

 hela dygnet, a rets alla dagar 

 ba de akuta och planerade beso k 

Fo r hemsjukva rd/hembeso k ga ller Tro skelprincipen, det vill sa ga 
hembeso k erbjuds endast den som inte kan ta sig till familjela kar-
mottagning/va rdcentral pa  egen hand eller med sto d. Änsvarig 
la kare ska finnas inom prima rva rden. 

Änsvarig la kare ska finnas inom prima rva rden. 

Kontaktinformation 

Hemrehabteamet na s sa krast kl 08.30-10.00 
tfn 0224-74 93 49 eller kontaktcenter 0224-74 70 00. 

HEMSJUKVÅRD 
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I Sala kommun finns fem sa rskilda boenden fo r a ldre med sam-
manlagt 282 platser. Bryggeriet, Ekebyga rden, Jakobsbergsga r-
den och Johannesbergsgatan finns i Sala ta tort. Bjo rkga rden finns 
i Va sterfa rnebo. 80 st av la genheterna a r anpassade fo r dementa 
och ett 10-tal mer eller mindre permanent anva nds som korttids-
platser.  

SÄRSKILT BOENDE 

FÖR ÄLDRE 

Kommunens särskilda boenden i tätorten Sala 
Ekebyga rden, Carl Fribergs Gata 3, 733 35  Sala 
Jakobsbergsga rden, Jakobsbergsgatan 4, 733 34 Sala 

 
Kommunens särskilda boende på landsbygden 
Bjo rkga rden, 730 70  Va sterfa rnebo 

Särskilt boende för äldre 

Ä ndama lsenliga bosta der/sa rskilt boende a r en boendeform fo r 
personer med omfattande behov av omva rdnad, tillsyn och va rd. 
Sa rskilt boende fo r a ldre finns i form av omva rdnadsenheter, de-
mensenheter och korttidsenheter. Ätt bo pa  ett sa rskilt boende 
inneba r att man har en egen la genhet, oftast med eget hygienut-
rymme. La genheten kan vara utrustad med en sa ng, i o vrigt inre-
der den boende med egna mo bler och annan utrustning. Tillga ng 
till personal finns dygnet runt. Det a r behovet som avgo r om sa r-
skilt boende kan beviljas och vilken boendeform som kan bli ak-
tuell.  
För information: Vård och omsorgs biståndshandläggare, se sid 27. 
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Bryggeriet  
Bryggerigatan 6 
733 34  Sala  
 
 

DEMENSBOENDE Kommunens boende för personer med diagnosen demens 

Johannesbergs- 
gatan 2, 733 35  Sala  
Sa rskilt boende fo r de 
mest sjuka a ldre. 



 

 

Rehabiliteringspersonal 
 
Va rd och omsorgs rehabteam besta r av arbetsterapeuter, assi-
stent, ha lsoinformato r samt fysioterapeuter.  
Rehabteamet arbetar aktivt fo r att a ndra inriktningen av arbets-
sa tt och insatser till mera fo rebyggande a tga rder.  
Information: Kontakta hemrehabteamet vardagar mellan kl 08.30-
10.00 på telefon 0224-74 93 49 eller kontaktcenter 0224-74 70 00. 

HÄLSO– OCH  

SJUKVÅRD 
 

Kommunen ansvarar fo r ha lso– och sjukva rd, inklusive rehabili-
tering, till dem som a r i behov av sa dan va rd i va rd– och om-
sorgsboende. Fo r att utfo ra detta har kommunen patientansva-
riga sjuksköterskor (PÄS), rehabiliteringspersonal och övrig 
personal inom respektive boende.  
 
Patientansvariga sjuksköterskor (PAS) 
 
PÄS utfo r de olika ordinationer som ges av landstingets la kare.  
PÄS handleder och utformar sjukva rdsinsatserna individuellt fo r 
varje boende. 
PÄS arbetar fo r att tillvarata och bibeha lla det friska hos va ra bo-
ende. 
PÄS insatser omfattar ocksa  sto d till boende och personal vid 
sva ra och omfattande va rdinsatser. I sto det omfattas ocksa  anho -
riga som vi ser som resurs i verksamheten.  
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Värdighetsgarantier 

Vi garanterar att du varje vecka fa r en tid med din kontaktman 
da r du besta mmer vad ni ska go ra. 

Parboendegaranti 

Fr o m 2012-11-01 ga ller nya besta mmelser i socialtja nstlagen 
om ra tt till parboende fo r makar eller sambor/partner som tidi-
gare sammanbott och som vill fortsa tta bo tillsammans i sa rskilt 
boende. 

Detta inneba r att personer utan eget behov eller beslut om insats 
i form av sa rskilt boende har ra tt att sammanbo med sin partner 
som beviljats plats i ett boende. 

Fo r mer information kontakta bista ndshandla ggare. 
Se sid 29. 

GARANTIER 
 

http://saknepi01.sala.se/Globala-sidor/Kontakt/Forvaltningar/Vard--och-omsorgsforvaltningen/Omsorg-om-aldre/?id=1291


 

 

 

Biståndshandläggning för äldre 
Bista ndshandla ggare utreder och beslutar om sto d och hja lp efter 
anso kan fra n a ldre personer och personer med funktionsned-
sa ttning. De lagar som under vissa fo rha llanden ger a ldre personer 
ra tt till hja lp a r fra mst Socialtja nstlagen (SoL). Fo r vissa personer 
med funktionsnedsa ttning finns a ven Lagen om sto d och service fo r 
vissa funktionshindrade (LSS). 
 
Det finns olika former av bista nd enligt 4 kap 1 § SoL som kan so -
kas, bl a trygghetslarm, hemtja nst, ledsagning, dagverksamhet fo r 
dementa eller korttidsboende. Na r behovet av hja lp a r sa  omfat-
tande att det inte la ngre ga r att bo kvar hemma beviljas sa rskilt  
boende. Fo r hja lpen du beviljas enligt 4 kap 1 § SoL fa r du betala  
en avgift som besta mts av kommunfullma ktige.  
 
Insatser som kan so kas enligt 9 § LSS a r personlig assistens, ledsa-
garservice, kontaktperson, avlo sarservice, korttidsvistelse utanfo r 
hemmet, bostad fo r barn och ungdom, bostad med sa rskild service 
och daglig verksamhet.  
 
Om du inte bedo ms ha ra tt till den hja lp som du vill ha och so ker, 
fa r du ett avslagsbeslut. Det beslutet kan du o verklaga och fa r da  
din fra ga pro vad en andra ga ng av domstol. Din o verklagan ma ste 
da  skickas in inom 3 veckor efter det att du fick ta del av beslutet. 
 
Om du har frågor om vilken hjälp som kan sökas, hur en utred-
ning ga r till, hur du ska go ra fo r att o verklaga ett beslut eller om 
na got annat, ga r det bra att kontakta Bista ndsenhetens handla g-
gare, se nedan, eller beso k va r hemsida www.sala.se under Va rd 
och Omsorg. Da r hittar du a ven anso kningsblanketter, synpunkts-
blanketter samt o vrig information. 
Adress 
Va rd och omsorg, Fredsgatan 23, 733 25  Sala. 
Sala kommun kontaktcenter, tfn: 0224-74 70 00 
 
Biståndshandläggare  Telefon 
Mottagningstelefon  0224-74 90 69  
Teamledare  0224-74 90 76 
Enhetschef  0224-74 90 26 
 
Du na r bista ndshandla ggarna sa krast pa  telefon vardagar  
kl 08.00-12.00, tfn: 0224-74 90 69. 

 

 

 

VÅRD OCH  

OMSORGS 

BISTÅNDSHAND-

LÄGGARE 
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Vård– och omsorgsnämnden 
 
Va rd– och omsorgsna mnden ansvarar fo r a ldrepolitiken i Sala kom-
mun. Na mndens huvuduppgift a r att pa  ba sta mo jliga sa tt anva nda de 
av kommunfullma ktige tilldelade resurserna, sa  att personer o ver 65 
a r fa r det sto d och den va rd de beho ver och har ra tt till. Fo r detta har 
na mnden en budget pa   567 182 000 kr  fo r 2020. Na mnden a r en 
uppdragsna mnd och svarar fo r den strategiska planeringen, ger upp-
drag och skriver avtal. 
 
Va rd– och omsorgsna mnden har 11 planerade sammantra den per a r.  
Na mndens sammantra destider finns pa  Sala kommuns hemsida  
www.sala.se. Ha r finns a ven kallelser och sammantra desprotokoll att 
tillga . Fo redragningslistor, handlingar och protokoll finns a ven pa  
Va rd- och omsorgskontoret pa  Fredsgatan 23, Sala.  
 
Vård– och omsorgsnämndens presidium 
 
Ordfo rande: Elisabet Pettersson (C) 
Oppositionsledare: Camilla Runera s (S) 
Ädress: Sala kommun, Va rd– och omsorgsna mnden,  
Box 304, 733 25  Sala 
E-post: vardomsorg@sala.se 
Hemsida: www.sala.se 
 
 

Vård och Omsorg 
 

Socialchef  Ingrid Strandman leder, pa  na mndens uppdrag och i sam-
ra d med en ledningsgrupp, verksamheten.  
 
Tjänstemän inom vård och omsorg som ansvarar för äldre-
omsorgsfrågor i Sala kommun 
 
Verksamhetschef för hemtjänst,  dagverksamhet, korttidsenhet: 
Ä sa Sahlberg 
Verksamhetschef för särskilt boende för äldre, hemsjukvård, re-
habilitering och sjuksköterskor: 
Maria Ekelund Dannert och bitr verksamhetschef Malin Johansson 
Verksamhetschef för funktionsnedsättning: Änneli L Sundin  
 
Postadress: Sala kommun, Va rd och omsorg, Box 304, 733 25  Sala 
Beso ksadress: Fredsgatan 23, Sala 
Telefon: Sala kommun  0224-74 70 00 
E-post: vard.och.omsorg@sala.se 
Hemsida: www.sala.se 
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