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Sammanfattad information om hjälp som finns att få för 
riskgrupper under smittspridningen av covid-19

Information om den hjälp och det stöd som finns går att ta del av på Huddinge 
kommuns webb, https://www.huddinge.se/coronaviruset/hjalp-och-stod/

Hjälp från Huddinge kommun

Du som är över 70 år och sitter hemma i karantän på grund av coronaviruset kan 
få hjälp med inköp av mat och mediciner samt hämtning av postpaket.

Så här går det till

För att göra en beställning:

Ring 08-535 312 06 (om det är upptaget när du ringer kan du lämna meddelande 
till Servicecenter så blir du uppringd senare)

Skicka sms till 070-975 37 58

Skicka e-post till ann-louise.bergquist@huddinge.se

Handla mat

Vid hjälp med matinköp behövs:

 Inköpslista
 Pengar i kontanter
 Eventuellt poängkort
 Apoteksärenden

Hämta ut mediciner

Vid hjälp med att hämta ut läkemedel på apoteketbehövs:

 Recept på aktuellt läkemedel
 Din legitimation
 Pengar i kontanter eller frikort

Hämta ut postpaket

Vid hjälp med att hämta ut ett postpaket behövs:

 Avi eller sms-kod för det aktuella paketet
 Din legitimation
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Dagar när du kan få hjälp

Följande dagar och områden gäller:

Måndag: Skogås–Trångsund 

Tisdag: Vårby–Masmo

Onsdag: Segeltorp–Stuvsta

Torsdag: Centrala Huddinge

Fredag: Flemingsberg–Visättra

Tjänsten utförs endast på helgfria vardagar.

Tjänsten kostar inget.

Du betalar bara för vad det faktiskt kostar.

Kontinuerlig hjälp

Om du behöver kontinuerlig hjälp med inköp, städning eller omvårdnad kan du 
ringa Servicecenter på telefon 08-535 300 00 för att komma i kontakt med en 
biståndshandläggare.

Hjälp från Svenska kyrkan och Hela Människan

Du som är över 70 år och sitter hemma i karantän på grund av coronaviruset kan 
få hjälp med inköp av mat och mediciner.

Så här går det till

Ring 08-588 697 00. Det är Svenska kyrkans växel som svarar och du slussas du 
vidare till den församling du tillhör och får hjälp. Det är max femton varor per 
tillfälle du får beställa och du betalar med faktura som följer med i matkassen. Du 
får din leverans enligt överenskommelse.

Öppettider;

Måndag–fredag klockan 9.00–11.00 samt klockan 13.00–15.00

Är du orolig och behöver någon att prata med?

Ring 08-588 697 00, Svenska kyrkans växel, och säg att du vill prata med någon 
så slussas du vidare till en diakon i den församling du tillhör. Under kvällar och 
helger går det bra att ringa jourhavande präst på 112.



Du kan också kontakta Hela Människan om du vill prata med någon:

Ring 08-534 709 43 eller 070-308 18 27 

Hela Människan består av ett 60-tal föreningar som driver socialt arbete på kristen
grund, läs mer på http://helamanniskan.se/corona/

Äldrelinjen

Telefon 020-22 22 33

Öppettider

Måndag–fredag klockan 8.00–19.00

Lördag, söndag samt helgdagar klockan 10.00–16.00

Till Äldrelinjen kan du som känner dig ensam och/eller mår psykiskt dåligt få 
prata med utbildade volontärer för stöd och råd. Linjen drivs av föreningen 
Psykisk Hälsa (Mind) och Stockholms stad. Läs mer på www.mind.se

Hemleverans från biblioteket

Är du över 70 år, tillhör en riskgrupp eller är hemma i karantän kan du beställa 
hemleverans av böcker och andra medier. För att kunna använda tjänsten måste du
ha ett bibliotekskort hos Bibliotek Huddinge. Du som själv vill ta dig till 
biblioteket men inte gå in kan beställa en hämtpåse.

Kontakta ditt närmaste bibliotek. Telefontid för beställningar är måndag-fredag kl.
9.00-11.00. 

Huddinge huvudbibliotek och Flemingsbergs bibliotek: 08-535 305 00
Skogås bibliotek och Trångsunds bibliotek: 08-535 348 80
Vårby bibliotek och Segeltorps bibliotek: 08-535 357 76
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