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Välkommen! 
Välkommen till omvårdnadsförvaltningen och 
frivillig/förenings-verksamheters aktiviteter under 
våren 2022! 

Detta program presenterar ett urval av de aktiviteter 
som bedrivs i Tidaholms kommun. Besök oss på 
www.tidaholm.se, kom in till oss på Disponentvillan 
(Villan) Biblioteksvägen 2 eller ring på tel. 60 64 65. 

Varma hälsningar 
Frivilliga och föreningar tillsammans med Stödteamet  



Arrangemang i vår och sommar 
Att träffas på olika mötesplatser mår vi bra av. Vill du 
veta mer? Kontakt tel. 60 64 65, 60 64 20, 60 64 34 

Drop-in café Villan, Biblioteksvägen 2 
Välkomna till gemenskap på Villan, där kan du träffa 
vänner över en kopp kaffe, kanske sitta och läsa eller 
spela ett spel. Du som besökare bestämmer! 

Dag Plats Tid 
Tisdag Villan Kl.13.30-16 
Torsdag Villan Kl.13.30-16 

Kontakt tel. 60 64 34 

Promenad från Korallen Dyckertsgatan.1 
alla fredagar kl.10. 
Kontakt tel. 60 64 65, 60 64 20. 

Café Villan söndagar, Biblioteksvägen 2 
Tack alla ni som besökt oss! Vi återkommer till 
hösten hälsar frivilliga och omvårdnad. 
Kontakt tel. 60 64 65 



Promenader på Hellidsberget 
Måndagen under vår o höst promenerar vi 
tillsammans till Sisustugan, kaffe och smörgås till 
självkostnadspris. Sista tillfället i juni, hör med 
värdinnorna om datum.

 

Vi hämtar upp med buss enligt tidtabell. 
Plats Tid 
Villan S: a Kungsvägen 8 9.00 
Stensiken/Stormsvalan,  
Björstorpsv.40    v.15-v.19 

9.00 

Tidavallen busshållplats.  
V.D.V 39    v.19–22 

9.05 

Vulcan 9.05 
Resecentrum 9.10 
1.Borgunda. 2Ulvestorpsvägen. 9.20 
Na.Kungsvägen (f.d. Barnens Hus) 9.20 
JS Livs 9.25 
Sisustugan 9.30 
Hemresa, reservation för ändringar ca:10.45 



Kontakt tel. 60 64 65 
Sommargympan startar  
21 juni Bruksvilleparken kl.10 och  
Stadsparken kl.11 
Lättare form av motion för daglediga under 8 veckor i 
sommar!  

Kontakt tel. 60 64 20, 60 64 34, 60 64 65 

Gymnastik är toppen för kroppen!  
Hjärtligt välkomna! Med reservation för ändringar. 



Anhörigrekreation 

Rekreationsdagar för dig som anhörig finns under  
v.45 på Hellidens slott. 
Kontakt tel. 60 64 21, 60 64 30 

Vill du ha hjälp med din mobiltelefon eller 
ipad? Elever från Rudbecksgymnasiet fanns på villan i 
våras och visade it-tjänster. Vi hoppas på samma 
upplägg till hösten. Kontakt tel. 60 64 20 

Rollatorservice 
Vi återkommer i höst!  
Välkomna! 

Shared reading- delad läsning 

Vi läser och pratar om korta texter. Samtalen leds av 
Jenny Hummelblad på Tidaholms stadsbibliotek, nya 
tillfällen till hösten.  
 
Bio för daglediga Sagabiografen  
2 juni kl.15 visas ”Tisdagsklubben” med Marie 
Richardsson och Peter Stormare, 
kaffe i Pingstkyrkan efteråt, om så önskas.



Pensionärernas 
riksorganisation  
Du pensionär! PRO verkar för dina intressen. På 
riksplanet med initiativ och bevakning av statliga 
beslut som gäller dig som pensionär. I distriktet med 
samordning och organisatoriskt stöd åt 
lokalföreningarna. Vi är en vital förening med i 
dagsläget 483 medlemmar, som tillsammans skapar en 
mötesplats för gemenskap, personlig utveckling, glädje 
och hälsa. PRO expedition är öppen för besök varje 
onsdag mellan 09.30-11.30 på Villan, Biblioteksvägen 2 
då vi bjuder på kaffe. Ni kan även hämta era 
medlemslotter på exp. 

Programutbud/Aktiviteter 
Bowling, boule, bingo, seniordans varje torsdag 13.30, 
resor, medlemsvård, telefonringen, friskvårdsgrupp.  
 
Bingo, onsdagar ojämna veckor kl.14 på Villan,  
Startar igen 14 september ! 

Smågrupper Bingo, måndagar jämna veckor kl.14 
på Fridhem, vi återkommer I höst   



Månadsmöte, Biblioteksvägen 2 
Fredag 20 maj kl.14 Villan 
Erling ”Elvis” Lundberg underhåller. 
Fredag 29 juli, Fiskedag på Hökensås, 
Laxgölen. 

 
Höstens Månadsmöte 
Fredag 23 september 
Fredag 21 oktober 
Fredag 18 november 
Fredag 16 december 
Kontakt PRO 
Expedition Villan, Biblioteksvägen 2 
Öppet onsdagar kl. 9.30–11.30, kaffeservering. 
Tel. 60 64 68 

Ordförande: Gunilla Hårdberg, tel. 070-601 10 35 

E: mejl. tidaholm@pro.se Besök gärna vår hemsida, 
www.pro.se 

mailto:tidaholm@pro.se
http://www.pro.se/


SPF seniorerna  
Välkommen i vår gemenskap! 
SPF är en ideell och i partipolitiska 
och religiösa frågor en obunden 
organisation. SPF verkar för att ge pensionärer 
möjlighet att påverka beslut i viktiga frågor. SPF 
anordnar olika aktiviteter för att pensionärer ska 
erbjudas trivsam och meningsfull samvaro i möten, 
studiecirklar, resor mm.  

Månadsmöte 
Måndag 14 mars kl. 14.30 Villan, Biblioteksv.2 
Sören Fridh underhåller. 

Måndag 11 april kl. 14.30 Villan 
Åsa Ålebring, vårdchef, Eva Lundh, äldrevårdsläkare, 
Inger Lenneér, kurator, Närhälsan Tidaholm. 
  
Måndag 9 maj kl.14.30 Villan 
Britt-Marie Stridh och Gillis Hellberg. 

Onsdag 8 juni, kl. 18.00 Villan Sillsexa med 
musikunderhållning. 

http://www.spf.se/


Höstens månadsträffar 
Måndag 5 september 
Måndag 3 oktober 
Måndag 7 november 
 
Anmälan till månadsträffarna senast torsdagen 
före träffen. 
 
Anmälan till: Agneta Hendrikson, 070–7941515 
agneta.hendrikson@gmail.com Ulf Persson, 070-524 
03 27 uffeper47@hotmail.com 

 
Kontakt SPF 
Expedition Villan, Biblioteksvägen 2 
Ordförande 
C/o:Agneta Hendriksson 
Norra Kungsvägen 78 
522 31 TIDAHOLM 

Tel. 070-794 15 15 agneta.hendrikson@gmail.com 

Besök gärna vår hemsida www.spfseniorerna.se  

mailto:uffeper47@hotmail.com
tel:070-794%2015%2015
mailto:agneta.hendrikson@gmail.com
http://www.spfseniorerna.se/


Svenska kommunal-
pensionärernas förbund 
SKPF är sedan 1996 öppen för alla 
pensionärer oavsett vilket yrke du haft eller var du 
arbetat. SKPF har som mål att vara verksam på 
samhällets alla områden. För att hävda de äldres rätt 
till delaktighet i samhällsutvecklingen. 
 
Medlemsträffar 
Onsdag 23 mars kl.14 Årsmöte Hjorten, Falköping 
Onsdag 20 april kl.14 Villan, Biblioteksvägen 2 
Bengt-Åke Öhgren. 
Onsdag 25 maj kl.14 Ceasarstugan, Vårbuffé och 
Bondens år. 
Juni Resa till Floda och Elvismuséet 
Juli Resa till Forsvik, Karlsborg, utställning om vi som 
arbetar med våra kroppar. 
Anmälan måndag innan medlemsmötet.  

Kontakt SKPF 
Ordf. Kerstin Belfrage tel. 0706-87 73 78 
Styrelseledamot. Åke Nordström 
tel. 0766-36 64 97 
Mötesvärdar i Tidaholm Bo tel. 0708-32 46 23 
Åke tel. 0705-83 19 35. 

https://www.skpf.se/


Delaktighet handlingskraft 
rörelsefrihet 
DHR är en intresseorganisation för människor 
med funktionsnedsättning, som är öppen för alla. Det 
är en förening med många olika aktiviteter. Genom 
föreningen finns också möjlighet att få bidrag till 
rekreationsresor och liknande.  

29 mars kl.18 Årsmöte, 4:an huset. 
12 april kl.18 Villan, påsk buffé och underhållning.  
17 maj kl.18 Grillkväll på Villan. 

Kontakt DHR Ordf. Barbro Karlsson. tel.0706-35 14 
39 Anita Eng tel. 0723-33 12 70. 

  



Kommunala pensionärsrådet (KPR), 
Kommunala rådet för 
funktionshinder (KRF) 
Har du någon fråga du vill driva ta kontakt med din 
förening. Råden sammanträder 4 gånger per år och 
protokoll finns uppsatt på Villans anslagstavla och på 
kommunens hemsida, www.tidaholm.se 

Kontakt för KPR är Anna Persson, tel. 60 64 00 och 
för KRF är Marie Anebreid tel. 60 60 43. 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ)  
Kontakt från Social och Omvårdnadsförvaltningen är 
Pema Malmgren tel. 60 64 00. 

http://www.tidaholm.se/


Frivillig-och föreningsverksamhet 
Tidaholm har en fin tradition av samverkan mellan 
olika verksamheter, frivilliga, föreningar och 
organisationer.  
Som frivillig är du med och väljer vart du vill engagera 
dig. För frivilliga anordnas träffar, föreläsningar och 
utbildningar. 

Aktuella Uppdrag 
• Vill du bli besökare och göra en insats för en 

medmänniska kontakta oss. 
• Att träffas i liten grupp 4–5 personer och 

samtala, vill du vara med och ordna träffar. 
• Promenadkompis. 

Vill du bli Frivillig/Volontär Vill du komma i 
kontakt med någon av Tidaholms föreningar vi 
guidar dig. 

Kontakt Christina tel. 60 64 65 Mari tel.60 64 20  
christina.blomqvist@tidaholm.se 

mailto:christina.blomqvist@tidaholm.se


Tidaholms Idrottshistoriska förening 
Kontakt Roland Samuelsson, ordf. 
Tel.0760- 34 19 58www.tidaholmsihf.se 

 
 

 
Gamla Giffare, torsdagsträffar 
Under våren träffas vi i klubbstugan 
torsdagar kl. 9-11. 
Kontakt Jan Jacobsson, tel. 101 54,  
0730-43 44 17 eller www.tidaholmsgif.se 
 
Reumatikerföreningen 
Kontakt Barbro Aglén, tel. 0702-192731 
Lena Kjellgren, tel. 0709-389005 
 
Strokeföreningen Skaraborg 
Nätverk Tidaholm/Falköping 
Vi träffas sista tisdagen i månaden på café. 
Kontakt Gunnar Hedberg tel. 0706-53 27 77  
Göte Johansson tel. 0730-97 28 11 

Synskadades förening Tidaholm-Habo-Mullsjö 
Tisdag 29 mars kl.14. Semleträff på Fyranhuset.  
Kontakt SRF kansli Skara 0511-34 79 70 

http://www.tidaholmsihf.se/
http://www.tidaholmsgif.se/
http://iof4.idrottonline.se/TidaholmsIdrottshistoriskaForening/


Diabetesföreningen  
Onsdag 13 april kl.18,30 Vuxenskolan Falköping. 
Information av Aktivitetssamordnare o IT-fixare i 
Falköpings kommun. 
Utomhusaktivitet vid Pankasjön, Falköping i juni 
månad. 
Kontakt och anmälan Heléne K Svensson, 
föreningstelefon tel. 072-394 90 66 eller Kerstin tel. 
070-4597074. 

Hörselskadades Lokalförening  
Tisdag 22 mars kl.18 Villan, Biblioteksvägen 2 
Årsmöte, Annelie Aspenstent tel. 079-340 55 45 
Behöver du batterier till din hörapparat, vi har 
försäljning. 

Frälsningsarmén 
Lördagar jämna veckor kl.16 Sång, musik, åror och 
servering Hägnev.12,  
Kontakt Violet Granqvist tel.120 02,  
www.frälsningsarmen.se./tidaholm  

Immanuelkyrkan 
Karlavägen 1, varje söndag, gudstjänst 10.30 
Kontakt C-G Falk tel. 0706 182 885 

Röda Korset Kupan 
N: a Kungsvägen 5 Kontakt tel. 10 270  

http://www.fr%C3%A4lsningsarmen.se./tidaholm


Svenska kyrkan 
Träffpunkt sommar i Bruksvilleparken.  
Tisdagar kl 14-16. Kaffeservering. 
21 juni Gamla godingar och blandat med nya pärlor 
med Tina Kristoffersen.  
12 juli Mysterium, Torbjörn Andersson, fängelsepräst 
berättar om sina erfarenheter.  
16 augusti Musik och allsång med Evert Taube tema. 
 

Kontakt Ella Glimmerveen tel.197 77 Annica 
Svensson, tel. 197 76 
www.svenskakyrkan.se   

Allträffen, Pingstkyrkan 
Nya Torget 9, sista torsdagen i månaden, kl. 15 
Kontakt Git Nielsen tel.0733-942266   
www.tidaholmpingst.se  
 
Tidaholms bouleförening 
Är du intresserad av att prova på boule? Det finns 
också möjlighet att hyra hallen för fester, 
födelsedagar, företagsträffar med mera  
Kontakt Ordf. Björn Berg tel. 0735-142245, 
Bonaboule@hotmail.com 
Uthyrning: Ulla Tullsjö tel. 0703-592248 

http://www.svenskakyrkan.se/
http://www.tidaholmpingst.se/
mailto:Bonaboule@hotmail.com


Telefonringen 
Vill du bli uppringd varje vardag året om? 
Varje vardag finns det frivilliga volontärer 
som ringer från Villan mellan kl. 9-10.30 
hem till dig som har anmält dig till 
telefonringen. Det kostar inget att vara 
med. 
Vill du veta mer?  
Kontakt Christina, Mari tel. 60 64 65, 60 64 20 

 
Våga tala om psykisk ohälsa! 
Psykisk hälsa handlar om välbefinnande om att må 
bra, fungera väl och att kunna hantera livets upp-och 
nedgångar. 
Det går att stärka den psykiska hälsan. Några av de 
viktigaste sakerna för ett hälsosamt åldrande är: 

• Fysisk aktivitet- att röra sig utifrån sin egen 
förmåga. 

• Bra matvanor-att äta god o näringsrik mat. 
• Social gemenskap, delaktighet och 

meningsfullhet att ha regelbunden kontakt med 
andra människor och att känna sig behövd. 

Kontakt se Tel. nummer sista sidan.  
www.nsph.se Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa 

http://www.nsph.se/


Intressegrupper 
Det finns olika former av intressegrupper som träffas 
regelbundet. Om ett ”nytt” intresse finns kan en ny 
grupp startas. Att träffas i en intressegrupp är 
hälsosamt. Kom och var med!  

Intressegrupper som finns våren 2022 
Jakt och naturgrupp, träffas varannan onsdag e. m. 
jämna veckor i Villan. 

Canastagrupp, träffas tisdagar på Villan kl. 16 

Anhöriggrupper, det finns ett antal anhöriggrupper 
i Tidaholms kommun. Är du intresserad av att vara 
med i en anhöriggrupp så hör av dig Kontakt Lotta 
Lundgren tel. 60 64 21. 

Parkinsongrupp, Gruppen är till både för anhöriga 
och för dig med Parkinson. Kontakt Lotta Lundgren 
tel. 60 64 21. 

Vävstuga finns på Hellidshemmet. Vävstugan drivs av 
deltagarna själva till självkostnadspris. Säkrast träffar 
du någon av ledarna på måndag förmiddag. Kontakt 
Davida Johansson. 



Besöksgrupp 
I samarbete med Omvårdnadsförvaltningen, Röda 
Korset, föreningar och de olika församlingarna i 
Tidaholm har besöksverksamhet  
Kontakt Gitten, Lotta, tel. 60 64 34, 60 64 21. 

 
Vill du vara med? Är du intresserad av att delta i en 
intressegrupp? Kontakt Christina, Mari, Gitten tel. 
60 64 65, 60 64 20 eller 60 64 34. 

Syn och hörselinstruktör 

I Tidaholms kommun finns det en Syn och 
hörselinstruktör som kan ge råd o tips.  
Kontakt Mari Lundberg tel. 60 64 20 

Besöksadress, Biblioteksvägen 2, 
mari.lundberg@tidaholm.se 

mailto:mari.lundberg@tidaholm.se


Grattis alla som fyller 80 år 2022! 
Omvårdnadsförvaltningen erbjuder ett förebyggande 
hembesök/samtal för dig som under året fyller 80 år 
och inte har hemvård.  

Du kommer få ett brev hemskickat och efter ett par 
dagar ringer vi upp för ett samtal. Vi samtalar bland 
annat om hälsa, fysisk aktivitet, digital teknik och vad 
kommunen har att erbjuda i stöd och utbud av olika 
aktiviteter. 
 
Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer ang. 
Corona. 
Vi är tacksamma om du vill medverka. 
Kontakt Gitten Ekwall tel. 60 64 34 

Till dig som fyller 75 år 2022 
Du är välkommen på informationsträff med lunch i 
november.  

En inbjudan kommer till dig i höst. 
Kontakt Christina tel. 60 64 65 



Säkerhetsservice 
Du kan få hjälp av Magnus 
Thorsell med exempelvis 
byta glödlampor, sätta 
upp eller ta ner gardiner 
i syfte att förebygga 
fallskador. Insatsen är 
gratis. Materialet står du 
för själv. Du kan även få en 
säkerhets rond utförd i hemmet. 
För beställning ring: 0515-88 58 04 vardagar kl.  
8–12. Servicen utförs av Magnus Thorsell från 
Samhällsskydd mellersta Skaraborg.  

Synpunkter & Felanmälan 
Om du vill lämna synpunkter 
eller felanmälan kan du välja 
mellan att skriva, ringa, skicka 
e-post eller besöka oss.  

Via vår hemsida www.tidaholm.se/synpunkter  
Skriftligt, använd ett förtryckt kort 
Muntligt, vänd dig till någon personal i kommunen, 
eller ring tel.0502-60 60 00. 

http://www.tidaholm.se/synpunkter


Anhörigstöd 
Inom omvårdnad arbetar vi med anhörigstöd. Målet 
med stödet är att avlasta dig som är anhörig, 
förebygga ohälsa samt förse dig med den kunskap och 
information du har behov av. Vi vill också ge dig ett 
erkännande för den viktiga arbetsinsats du gör 

• Anhöriggrupp 
• Avlösning 
• Aktiviteter 
• Dagverksamhet 
• Demenssjuksköterska 
• Enskilda samtal 
• Föreningskontakter 
• Hemvård 
• Hjälpmedel 
• Information och utbildning 
• Pardagar 
• Rekreation 
• Anhörigvårdarkort 
• Träffpunkter 
• Växelvård 

Kontakt Lotta Lundgren tel. 60 64 21, 
Britt Nilsson tel. 60 64 30.  

www.Nka.se, nationellt kompetenscentrum anhöriga  

http://www.nka.se/


Problem med minnet? 
Demens är en folksjukdom, numera kallat för kognitiv 
sjukdom, och är inte ett normalt åldrande. Sjukdomen 
innebär att hjärnan inte fungerar normalt på grund av 
sjukdom eller skada. Det är viktigt att göra en 
utredning för att utesluta andra sjukdomar som går 
att behandla. 

Genom Närhälsan och kommunen kan man få hjälp 
och information om sjukdomen. Även information om 
till exempel elektronisk kalender, förenklade 
fjärrkontroller, förenklade mobiler, appar med mera. 

 Det är viktigt att du och dina anhöriga har någon att 
prata med om problem uppstår runt sjukdomen. 

Kontakt Britt Nilsson, minnessjuksköterska  
tel. 60 64 30 
britt.nilsson@tidaholm.se 

www.demenscentrum.se 

www.unganhorig.se 

www.demensforbundet.se 

mailto:britt.nilsson@tidaholm.se
http://www.demenscentrum.se/
http://www.unganhorig.se/
http://www.demensforbundet.se/


Flextrafik 
• Är till för dig som fyllt 75 år eller har färdtjänst. 
• Resa mellan 2 adresser inom Tidaholms centralort. 
• Beställs senast 1 timma innan turens tidigaste 

avgångstid på tel. 0771 91 90 90 
• Kostar 42 kr för enkel resa. 

Tidsintervall för Flextrafik, måndag-söndag 
• Kl. 9-10 
• Kl. 11-12 
• Kl. 13-14 
• Kl. 15-16 
• Kl. 17-18 
• Kl. 19-20 
• Kl. 21-22 



Närtrafik 
• Är till för alla. 
• Gratis för +75 åringar, med seniorkort 
• Resa från landsbygden och intill tätorten eller 

tvärtom 
• Beställs senast 1 timma innan turens tidigaste 

avgångstid på tel. 0771 91 90 90 

Tidsintervaller du kan resa inom: 
• Kl. 9.30–10.30 
• Kl. 12.30–13.30 
• Kl. 15-16 
• Kl. 18-19 
• Kl. 21-22 

Hållplatser i Tidaholms kommun: Forsen, Midgård, 
Solvik, Busstation, Von essens Väg, Ekedalen, 
Fröjered, Madängsholm, Valstad. 

Seniorbiljett 
Gratis resor för dig över 75 år, gäller närtrafik och 
buss i hela zonen som din kommun tillhör. Tidaholm 
tillhör zon C. Information kommer personligt till dig 
via brev. Skickas ut kontinuerligt till 75-åringar.  
Kontakt Västtrafik Kundservice 0771 - 41 43 00 
www.vasttrafik.se 
För mer information, ring Trafikansvarig tel. 60 61 00 

http://www.vasttrafik.se/


Äldrelinjen 
Längtar du efter någon att prata med? Vi är bara ett 
samtal bort. Ring Äldrelinjen på tel. 020-22 22 33, 
vardagar 8–19 och helger 10-16, för att prata med 
någon av våra volontärer. 

Sjukvårdsupplysning Tel. 1177 

Närhälsan Tidaholm 
Information angående Corona vaccination finns att få 
på www.narhalsan.se eller tel.180 11.Boka tid via vår 
e-tjänst eller ring vårdcentralen, välj knappval 5. 

Sjukresor Tel. 020- 91 90 90 

Närhälsan Tidaholm Vårdcentral 
Västra Drottningvägen 11, 522 30, Tidaholm 

Tidsbeställning och rådgivning tel. 180 11 
mån-fre 8–17  
Psykisk hälsa tel. 180 11 mån-fre 8–17  

Rehabmottagning Hjälpmedel, sjukgymnastik, 
arbetsterapi tel. 180 80 mån-fre 8.15-9 

http://www.narhalsan.se/


Recept 
Apoteket Hjärtat, tel. 0771-40 54 05 eller 
www.apotekhjartat.se 
Lloyds Apotek, tel. 0502-47 32 00 eller 
www.lloydsapotek.se 

Bostadstillägg 
Har du frågor om bostadstillägg? Ring 
Pensionsmyndigheterna tel.0771 77 67 76 eller se 
deras hemsida www.pensionsmyndigheterna.se 

Hallå konsument! 
Konsumentverket har en telefonservice under 
namnet ”Hallå konsument”. Tjänsten är öppet 
vardagar kl. 09.00-14.00. Telefon0771-525 525 
www.hallakonsument.se  
 
Digitalhjälpen 
Ger tips på digitala tjänster, tips på kurser och 
inspiration och guider för digitala tjänster. 
https://www.pts.se/sv/digitalhjalpen/ 

http://www.apotekhjartat.se/
http://www.lloydsapotek.se/
http://www.pensionsmyndigheterna.se/
http://www.hallakonsument.se/
https://www.pts.se/sv/digitalhjalpen/


Tidaholms Kommun 
Tel. 60 60 00 www.tidaholm.se 
Följ Stödformer på facebook.com/stodformer 

Stödformer tel. tid. 7.30-16.30 Tel. 

Anhörigstöd, Lotta Lundgren 60 64 21 
Demenssamordnare, Anhörigstöd 
Britt Nilsson 

60 64 30 

Frivilligstöd, Föreningsstöd Christina 
Blomqvist 

60 64 65 

Förebyggande Gitten Ekwall 60 64 34 
Syn o Hörselinstruktör, Mari Lundberg 60 64 20 

Biståndsenheten tel. tid. 8-9.30  Tel. 

Handläggare, Catinka Eriksson 60 64 16 

Handläggare, Amalia Forslund 60 64 76 

Handläggare Ulrica Johansson 60 64 18 

Handläggare, Anna Joelsson 60 64 17 

Handläggare, Elisabet Wärmegård 60 64 73 

Handläggare, Caroline Johansson 60 64 47 

Handläggare LSS, Märta Widhja 60 64 32 

Handläggare LSS, Carola Gustavsson 60 64 37 

http://www.tidaholm.se/
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tidaholm.se 
tidaholms.kommun@tidaholm.se 

0502-60 60 00 
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