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Ta gärna kontakt med:
Anhörigkonsulent Anette Ericson
Tel. 016-710 73 75
Du kan även prata in ett meddelande
så ringer Anette upp eller via mail
anhorigstod-torshalla@eskilstuna.se
Besöksadress:
Germundsgatan 39, 644 32 Torshälla
Varmt Välkommen hälsar
Anhörigkonsulent Anette

För mer information
Anhörigcentrums facebooksida
och i lokalpressen
Stöttar eller hjälper du en närstående
som oavsett ålder är långvarigt sjuk,
har en funktionsnedsättning, psykisk
ohälsa eller ett beroende? Eskilstuna
kommun har lanserat webbplatsen
Stöd till dig som anhörig, där du som
anhörig får en översikt över det stöd
som finns, både i kommunal regi och
hos andra aktörer. Här finns också
information om evenemang och
aktiviteter samt länkar till olika
föreningar och organisationer.
Besök webbplatsen för mer
information.
www.eskilstuna.se/anhorig

eskilstuna.se

