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Nyhetsbrev      januari, februari, mars 2022 
 

 
 

Bäste läsare!                       

2022 är här. Ännu ett oskrivet blad 

med nya möjligheter och 

utmaningar! 

I januari, februari och mars så har vi 

erbjudande på ett urval av våra 

populäraste förstoringsglas med LED-belysning som kan 

underlätta i din vardag.  

Vi tackar våra kunder för det gångna året och hälsar både 

nya och gamla kunder välkomna till våra butiker. 

Gott Nytt 2022 önskar vi er alla!  
 

 

Besök Gunborg och Ann-Mari i 

vår butik i Falun. 

 

 

 

 

Besök vår hemsida 

På vår hemsida hittar du information om sortimentet, aktuella 

erbjudanden och nyheter med mera. Där kan du också anmäla dig 

till vårt Nyhetsbrev. 

www.regiondalarna.se/hjalpmedelsshopen 
 

   

Våra butiker 

 Borlänge 

 Dalarnas Hjälpmedelscenter 

 Skomakargatan 22 

 Öppet: vardagar 08.00 -16.30 

 Dag före röd dag öppet till    

 16.00. 

 Telefon: 0243-49 78 72 

 Mejl: hjalpmedelsshopen. 

 borlange@regiondalarna.se 

 

 Falun 

 Huvudentrén Falu lasarett 

 Öppet: vardagar 10.00 - 16.00 

 fredagar 10.00 – 14.00 

 Telefon: 023-49 19 00 

 Mejl: hjalpmedelsshopen. 

 falun@regiondalarna.se 

 

 Mora 

 Hjälpmedelscentralen, Mora    

 lasarett 

 Öppet: mån-tors 08.00 - 16.00 

 fredag 08.00 - 15.00 

 Lunchstängt 12.00 – 13.00 

 Telefon: 0250-49 30 85 

 Mejl: hjalpmedelsshopen. 

 mora@regiondalarna.se 

 Ludvika 

 Huvudentrén, Ludvika lasarett. 

 Öppet: mån-fre  07:30 – 15:30  
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 NYHET 

Dagklocka 

Dagklockan är en digital klocka 

som är avsedd för dem som 

upplever minnesförlust pga 

demens eller som har haft stroke. 

Den är även ett vackert tillskott i 

alla hem. Ljus och lättavläst 

display som visar dag, tid, 

månad och år. Går att välja 

ljusstyrka.  

Finns i Borlängebutiken. 

Pris: 1359 kr 

       

För information om fler nyheter i våra butiker är du välkommen 

att besöka vår hemsida. 

 

VIKTIGT MEDDELANDE 

Har du långt att åka till någon av våra butiker? Vi kan skicka 

din beställning mot postförskott från Hjälpmedelsshopen i 

Borlänge. Kontakta butiken för mer information.  

Du som har ett registrerat kundnummer hos Dalarnas 

Hjälpmedelscenter kan göra din beställning i 

Hjälpmedelsshopen i Borlänge.  

Nästa Nyhetsbrev utkommer i april 2022. 

  

 

 

 

Ansvarig utgivare: Jan Cederlund, hjalpmedelscenter@regiondalarna.se              

 

 

Erbjudande 
 

Lupen 

114 kr (142 kr) 

En liten praktisk förstoring 

som är lätt att ta med sig. 

Har en LED-lampa som 

tänds när linsytan dras upp 

och som släcks när man 

skjuter ihop den igen. Den 

förststorar X3. Finns i flera 

färger.    

 

Förstoringsglas Rimfree 

Rund 167 kr (208 kr) 

Rektangulär 210 kr (262kr) 

Handhållet förstoringsglas, 

rund eller rektangulärt utan 

ram. Glaset är försett med 

lampa och förstorar X2. 

Sminkspegel 

92 kr (115 kr) 

Praktisk spegel med två 

sugproppar som man 

enkelt fäster på 

badrumsspegeln eller 

annan slät yta. Perfekt för 

att kunna se små hår eller 

använda när du sminkar 

dig. Förstorar X12. Finns i 

flera färger.  

 
 Gäller till och med den  

 31mars  med reservation att      

 varor kan ta slut. 
 

 

 

 

 

 Mer information finns på vår    

 hemsida. 
 Gäller till och med den  28 

februari         med reservation 

att varor kan ta slut. 


