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Välkommen till Vård och Omsorg 

 

Den hä r foldern här tägits främ äv Vä rd och  
omsorg pä  Sälä kommun. 
 
KONTOR 
Sala Kommun 
Vård och omsorg 
Box 304 
733 25 Sala 
Telefon 0224-74 70 00 
Fax 0224-192 98 
E-post vardomsorg@sala.se 
 
ÖPPETTIDER 
Vardagar kl. 08.00–11.30, 13–16 
BESÖKSADRESS  
Fredsgatan 23, Sala 

 

 

Anho rigcentrum 
och Anho rigsto d      

SALA KOMMUN 
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Anho rigcentrum  
 

Att som änho rig vä rdä en nä rstä ende som ä r svä rt sjuk eller här 
en funktionsnedsä ttning, kän värä mycket krä vände. Som änho -
rig ä r du ovä rderlig, men ibländ beho ver ocksä  Du fä  sto d och tid 
fo r Dig sjä lv.  

Eller känske kä nner Du oro fo r en vä n, en fämiljemedlem eller 
nä gon nä rstä ende och kä nner ett behov äv ätt fä  sto d eller bärä 
prätä med nä gon? 
 

På Anhörigcentrum kan Du träffa mig som anhörigkonsulent 
i enskilda samtal eller anhörigträffar i grupp.  

Vi erbjuder fo relä sningär, studiecirklär och informätionsträ ffär. 

Ring fo r mer informätion eller bokä tid fo r en fo rstä trä ff. 

Välkommen till Anhörigcentrum  
Drottninggatan 10 

Telefon: 0224-74 90 17  
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Anhörigkonsulent 

Annelie Norling 

Telefon 0224-74 90 17 
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Avlösarservice 
Om Du vä rdär en nä rstä ende i ert gemensämmä hem kän vi er-
bjudä sto d i hemmet i form äv ävlo särservice. En änho rigsto djäre 
kommer dä  hem och tär händ om den nä rstä ende sä  ätt Du som 
änho rig fä r egen tid. Känske beho ver Du gä  till tändlä käre eller 
vä rdcenträl/lä käre, beso kä en friso r, beso kä slä kt och vä nner  
eller beho ver tid till vilä och/eller rekreätion. 

  
Avlo särservice kän ges dägtid, kvä llär och helger efter o nskemä l 
och behov, upp till 12 timmär/mä näd. Du och änho rigsto djären 
plänerär insätsen och tidernä tillsämmäns och Du bokär tider fo r 
ävlo sning direkt med änho rigsto djären. 

 

Insätsen ä r kostnädsfri och so ks hos bista ndshandla ggare pä  
Vä rd och Omsorg, mottägningstelefon: 0224-74 90 69 

 

Anhörigstödjare 
Agneta Ehnberg  

tfn 0224-74 93 28 

Anhörigstödjare 
Margareta Pettersson 

tfn 0224-74 93 29 


