Trenger du hjelp til å handle matvarer?
Dette er et tilbud til mottakere av omsorgstjenester som trenger hjelp til å handle
matvarer og å få varene transportert hjem, om nødvendig setter vi også varene inn i
kjøleskapet. Det vil alltid komme uniformert personal fra AoK.
Vi leverer også i fellesferien.
Vi leverer varer fra følgende butikker
• Meny Sentrum
Mandag.
• Rema 1000 Nanset
Tirsdag.
• Spar Farriseidet
Tirsdag.
• Meny Sentrum
Onsdag.
• Rema Stavern
Torsdag
• Meny Stavern
Torsdag.
• Meny Søndersrød
Fredag.

Tlf: 33 18 21 95
Tlf: 33 19 72 50
Tlf: 33 11 80 64

For de som ikke har hjelp av hjemmetjenesten er det mulig å ringe inn handlelisten
til butikkene med oppført tlf nr. Handlelisten må da ringes inn senest dagen før
varelevering. Oppgi alltid ditt kundenr når du ringer butikken.
Arbeid og Kvalifisering (AoK) er en enhet i Larvik kommune som har som mål å
skaffe en arbeidslignende aktivitet til funksjonshemmede/yrkeshemmede som ikke
kan benytte seg av ordinært arbeidsliv. Det er derfor viktig for oss at både brukere
og ansatte kan lese og forstå handlelistene. Dere må også presisere varenavn (eks.
kaffe må være antall poser, koke-/filterkaffe, Ali/Evergood m.m.). Hvis det er ønsker
om spesielle annonserte tilbud, må dette spesifiseres.
Kjønn må også opplyses ved bestilling av hygiene produkter.

SKRIV ALLTID MED TRYKTE BOKSTAVER
Tjenesten koster 115,- pr gang (55,- for pakking og 60,- for hjemkjøring)
Alt du trenger å gjøre er å registrere deg i en av butikkene vi har avtale med,
hjemmetjenesten vil kunne hjelpe deg med å fylle ut riktig skjema som ligger på vår
nettside http://www.aok-larvik.no/
Utfylt skjema og handlelister sendes til

handlehjelpen@larvik.kommune.no

Husk å skriv hvilken butikk handlelisten skal til i emnefeltet.
Vennlig hilsen
Thor Atle Bjerke
Cathrine A Beckmann

Arbeid og kvalifisering
3251 Larvik
Borgejordet 23

982 53 283
982 31 116

Telefon:
33 17 10 00
E-postadresse: handlehjelpen @larvik.kommune.no

Org.nr.: 948 930 560
Mobil: 982 53 283
Mobil: 982 31 116

