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Bäste läsare! 

Vintern är här och det är då bra att klä sig varmt. Vi har då som 

månadens vara olika sorters strumpor som en 70% kashmir 

ullsocka, antihalksocka, bomullssocka samt socka för 

diabetiker. Vi har även burköppnare klick som månadens vara.  

Välkomna in! 

                                                    

                                

         

 

 

 

 

 

 

   

 

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: Mån-Tor 09.00-16.00 

Fredag 09.00-14.00 

Lunchstängt tor-fre 12.00-13.00 

Telefon: 023-49 19 00 

Mejl:hjalpmedelsshopen. 

falun@regiondalarna.se 

Mora 

Hjälpmedelscentralen,  

Mora lasarett 

Öppet: Mån-tor 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 

Telefon: 0240-495210 

Mejl:hjalpmedelsshopen.ludvika

@regiondalarna.se 

 

Våra butiker 

Nyhetsbrev januari, februari, mars 2023 

   Erbjudanden 

 

 Bomullssockor 

 

En klassisk bomullsocka med lös resår och utan tå söm. Storlek 

34-48. 

Pris 48kr (ord. Pris 60kr) 

mailto:borlange@regiondalarna.se
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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 hos 

Hjälpmedelsshopen i 

Borlänge. 

 

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 

 

 

Viktiga meddelanden 
70 % Kashmir ullsocka 

 

En socka som isolerar mot både kyla och värme med en lös 

resår. Storlek 34-48 

Pris 92kr (ord. Pris 115kr) 

  Antihalksocka 

 

En specialstrumpa för ömtåliga fötter. Strumpan sitter uppe utan 

tryck och har inga sömmar och utan tå söm. Storlek 37-47. 

Pris 108kr (ord. Pris 135kr) 

  Socka för diabetiker bambu 

 

Sockan är utvecklad för extra känsliga fötter. storlek 37-48  

Pris 59kr (ord. Pris 73kr)  

Burköppnare Klick 

 En öppnare som släpper ut vakuum som finns i 

burken så att locket blir lätt att skruva av. Pris 56kr (ord Pris: 

70kr) 

 Ansvarig utgivare:  

  Jan Cederlund, hjalpmedelscenter@regiondalarna.se              
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