
 

                                                                    
 

               MARKER BO- OG SERVICESENTER 

                      2016 
INFORMASJON VEDRØRENDE PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN I MARKER   

 

VÅR VISJON ER: RAUS, GLEDE OG UTVIKLING 
 
Marker Bo- og servicesenter ble tatt i bruk i 2003 med 32 faste institusjonsplasser   

fordelt på 4 bogrupper. 

Pr. i dag har vi i tillegg 10 korttids-/rehabiliteringsplasser, kalt bogruppe 5.  

Marker kommune leier for tiden ut 4 plasser til Trøgstad kommune av disse. 

I bygget er det kafeteria som er åpen for alle, alle dager fra 10.00 – 14.00.   

Det finnes også dagsenter, fysioterapi og frisør (privat). 

Omsorgstjenesten teller ca. 68 årsverk fordelt på 115 fast ansatte ute og inne. 

 
I tillegg ligger avd. Utviklingshemmede under Omsorg fra 2016, og teller 12 årsverk fordelt på 

22 fast ansatte. De server Lilleveien Bofellesskap med 7 brukere, samt hjemmeboende brukere. 

 
Tjenester kommunen er pålagt:  Tjenester som ikke er pålagt,  men som  
  * Sykehjem     er tilgjengelig i Marker: 

  * Korttidsopphold    * Trygdeleiligheter 

  * Rehabilitering i institusjon  * Omsorgsboliger 

  * Avlastning i institusjon   * Dagsenter 

  * Hjemmesykepleie    * Matombringing 

  * Hjemmehjelp    * Trygghetsalarm 

  * Fysioterapi               * Fotpleie 

  * Utlån av tekniske hjelpemidler     * Frisør 

  * Tannhelsetjeneste  

  * Transporttjeneste        

  * Støttekontakt / avlastning   

  * Brukerstyrt personlig assistent 

  * Omsorgslønn 

 

Søknadsskjemaer for disse tjenestene fås ved henvendelse til Marker bo- og 

servicesenter eller Servicetorget på Rådhuset.   

Du finner også beskrivelser og søknadsskjema under Tjenester → Omsorg på 

Marker kommunes hjemmesider på nettet. 
 

Marker bo- og servicesenter er administrativt inndelt slik: 
 

 Virksomhetsleder Morten Aalborg er nærmeste overordnede for: 

 Administrasjon 

 Støttekontakt/Avlastning 

 Brukerstyrt personlig assistent 

 Omsorgslønn 

 



 

 Avdelingssykepleier Jorun-Marie Johnsen er nærmeste overordnede for: 
 Bogruppe 1 – 4 med tilsammen 32 institusjonsplasser (somatisk og skjermet). 

 Nattevaktsteamet. 

Ragnhild Fagerås er stedfortreder for Jorun-Marie J. i hennes permisjon fra medio juni -15. 

 

 Avdelingssykepleier Åshild Hamborg er nærmeste overordnede for: 
 Bogruppe 5 – korttid/rehabilitering med til sammen 10 plasser. 

 Hjemmetjenestene (hjemmesykepleie og hjemmehjelp). 

 Dagavdelingen. 

 Storkjøkken/ kafeteria. 

 Stedfortreder for virksomhetsleder i ferier og ved fravær. 

 

 

Litt om tjenestene under omsorg: 

 
Kommunale trygdeleiligheter 

o Industriveien, 6 leiligheter, ca. 60 kvm. Leie, ikke innskudd. 

o Idrettsveien, 6 leiligheter, ca. 60 kvm. Leie, ikke innskudd. 

o Åsveien, 10 leiligheter, ca. 60 kvm. Leie, ikke innskudd. 

 
Braarud I Borettslag og Braarud II Borettslag - omsorgsboliger 

o Braarudveien 31, 28 leiligheter, 1 sov – 57 kvm. og 2 sov – 68 kvm. Innskudd.  

o Braarudveien 35, 10 leiligheter, 2 sov – 74 kvm. Innskudd.  

 

Omsorgsboliger 

o Marker bo- og servicesenter, Sone 13, 13 leiligheter. Leie, ikke innskudd. 

 

Dette blir eget hjem som møbleres med egne møbler og TV.  Det er fastsatt månedlig husleie. 

Leietaker bruker egen lege, tannlege, fysioterapeut, taxi osv. Mottar hjemmebaserte tjenester etter   

vedtak. Tildeling av leilighetene er behovsprøvd og vedtak om tildeling fattes av Inntaksrådet.   

Dessverre lang ventetid på disse leilighetene.  

 

Institusjon/langtidsopphold 

Dette er en plass for brukere med omfattende behov for nødvendig helsehjelp som ikke lenger kan 

bo i eget hjem.  Som hovedregel må det foreligge vurdering fra hjemmesykepleien og eller fra et 

korttids-/ vurderingsopphold eller sykehusopphold. 

 

Her har brukeren privat rom som er enkelt møblert. Har du ønske om å innrede rommet med   

gardiner eller inventar, kontakt primærkontakt for hvordan dette skal gjøres.  

Brannsikkerheten setter krav til frie rømningsveier.   

Om du ønsker innlagt telefon på ditt rom er det anledning til det. Du må selv betale for installasjon 

av telefonlinje og forbruk.  

Ønsker du å ta med egen TV på rommet ditt betaler vi NRK lisens. Men reparasjon og arbeid vedr. 

installasjonen betales av bruker selv. 

Det er ingen fast besøketid, og pårørende er alltid velkommen. Hoveddøra låses om kvelden, men   

det er bare å ringe på, så kommer en pleier og lukker opp.  

Det er ønskelig at minst mulig verdisaker medbringes når beboer flytter.  MBSS kan dessverre ikke 

ta ansvar for private verdisaker. 

  

Hver bogruppe har fast personale knyttet til seg.  Det er sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere 

og assistenter som står for daglig pleie og omsorg.   

Medisiner og medisinsk forbruksmateriell er inkludert i prisen. 

På hver bogruppe er det felles oppholdsrom/stue med kjøkkenavdeling for bespisning, sosialt samvær 

og TV-titting.  Beboerne betaler en fastsatt sum i måneden, ut fra pensjon og andre inntekter. 



 

Måltider på institusjonen 

Frokosten serveres  kl. 09.00 

Middagen serveres   kl. 13.00 

Kaffe serveres   kl. 15.30 

Kveldsmaten serveres  kl. 18.00-18.30 

Senkvelds serveres  kl. 20.00-21.00 

 

 

Korttidsopphold 

Dette er en plass som tilbys brukere som etter en vurdering har behov for nødvendig helsehjelp      

en begrenset periode, for å få hjelp til personlig hygiene, medisinering, kosthold, sår, pleie osv.    

Rommet er møblert, men bruker tar med egne klær og toalettsaker.   

Det er fast døgnpris for oppholdet på kr. 150,- pr. døgn.  Korttidsopphold = 60 liggedøgn/kalenderår, 

dvs. pris 150,- første 60 døgn i kalenderåret, deretter betales oppholdet som for langtidsopphold. 

Medisiner og medisinsk forbruksmateriell er inkludert i prisen.   

 

Rehabiliteringsopphold 

Dette er en plass for de som trenger opptrening etter for eksempel sykehusopphold.  Må ha et faglig 

begrunnet behov for medisinsk rehabilitering. Under dette oppholdet er det tilrettelagt opptrening 

og aktiviteter.  Rommet er møblert, men bruker må ta med klær og toalettsaker.  Det er fast 

døgnpris for oppholdet på kr. 150,- pr. døgn. 

 

 

Avlastningsopphold 
Det er et tilbud om avlastning for pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver.  Avlastning 

kan bidra til at pårørende får mulighet til å ivareta seg selv og egne behov i perioder, et nødvendig 

pusterom og ferie. Avlastningsoppholdet bidrar til å opprettholde gode familie-relasjoner og et 

bedre sosialt nettverk. 

Rommet på institusjonen er møblert, men bruker må ta med egne medisiner, inkontinents utstyr, 

klær og toalettsaker.  Denne type opphold er gratis.  

 

Hvem kan få avlastning? 

Den omsorgstrengende må bo sammen med omsorgsyter, og det er omsorgsyter som søker. 

Den vanligste grunnen til at det settes inn avlastningstiltak er at en person eller en familie har 

vedvarende tunge omsorgsoppgaver.  

Det kan være et funksjonshemmet eller særlig krevende barn, funksjonshemmet voksen eller en 

pleietrengende eldre. 

Sykehjemslege                                                                                                                                
Julia Lagethon Spetz er sykehjemslege ved Marker bo- og servicesenter.  Hun er her fast på 

tirsdager og torsdager. 

Tannlege                                                                                                                                                        
Alle beboere får tilsyn av den offentlige tannpleien en gang årlig eller ved behov. 

Aktiviteter 

Program om aktivitetstilbud finnes tilgjengelig på avdelingene. Både kommunale og frivillige 

arrangementer. 

 

Dagopphold/dagsenter 

Dette er ikke en lovpålagt tjeneste, men Marker har et Dagsenter-tilbud 4 dager i uken fra klokken 

10.00 – 14.00. Tilbudet er for hjemmeboende som ønsker en forandring i hverdagen, treffe andre og 

få sosialt samvær. Det er også en fin måte å avlaste pårørende på.   Noen felles aktiviteter er for 

eksempel bingo, trim v/fysioterapeut, høytlesing, håndarbeide, utflukter med mer.  

Det må søkes om plass på vanlig måte. 



 

I prisen inngår frokost/lunsj og middag, samt skyss til og fra. 

Det er valgfritt hvor mange dager i uken man ønsker å delta, og dagsprisen er kr 155,- uten skyss 

og kr. 195,- med skyss.  Prisen skal være etter selvkost-prinsippet. 

 

 

Hjemmesykepleie 

Hjemmesykepleie er en lovpålagt tjeneste og tildeles deretter. Det blir foretatt vurderingsbesøk. 

Hjemmesykepleie gis i situasjoner der det er behov for nødvendig helsehjelp i hjemmet, samt 

medisinsk behandling i samarbeid med lege.  

 Personlig hygiene 

 Klargjøring av måltider 

 Legemidler i dosett 

 Sårskift 

 

Hjelpebehovet vurderes fortløpende.  Søkeren må bo eller midlertidig oppholde seg i kommunen. 

Tjenesten er gratis. 

 

 

Terminal pleie i hjemmet 
Hjemmesykepleien kan øke sitt tilbud om tjenester der pasient og pårørende har ønske om at den 

syke skal få dø i sitt eget hjem.  Tjenesten er gratis. 

 

 

Hjemmehjelp / praktisk bistand i hjemmet 
Hjemmehjelp og praktisk bistand ytes til personer som kan bo i eget hjem, men som er helt 

avhengig av hjelp til dagliglivets gjøremål. Det blir foretatt vurderingsbesøk. 

 

Vanligvis vil praktisk hjelp i hjemmet kunne bestå i; 

 Rengjøring av rom som er i daglig bruk, som bad, kjøkken, soverom, oppholdsrom, gang og 

innvendig trapper. 

 Vask av vinduer inntil 2 ganger årlig. 

 Evt. sengetøyskift 

 

Brukerens behov vurderes ut ifra: 

 Hva brukeren selv kan klare eller delta i. 

 Om det er friske ektefeller i hjemmet. Det er de samlede ressurser i hjemmet som danner 

grunnlag for den hjelpen kommunen yter. 

 

*Personalet arbeider bare i hjemmet når bruker er til stede. 

*Det er en forutsetning for tjenesten at bruker stiller med alt nødvendig utstyr til vask og     

  støvsuging, slik som bl.a. kluter, plasthansker, rengjøringsmidler, støvsugerposer osv. 

*Det skal ikke røykes når ansatte er i ditt hjem, og husdyr skal ikke være til sjenanse.  

 

Arbeidsmiljø i hjemmet til de som mottar hjemmetjenester 

Kommunens hjemmehjelpere og hjemmesykepleiere har tjenestemottakerens hjem som sin 

arbeidsplass. Arbeidsplassen skal være best mulig tilrettelagt for de ansatte, for å unngå tunge løft, 

belastende arbeidsstillinger og unødig risiko for sykdom og skade.  Det kan derfor være nødvendig 

for hjemmetjenesten å ta i bruk hjelpemidler for å få utført den hjelpen bruker skal ha.  

 

Som mottager av tjenester fra hjemmetjenesten må du godta at det vil være hjelpemidler i huset ditt, 

og/eller at det kanskje må fjernes noe tepper og møbler/pyntegjenstander dersom det er 

«overmøblert». 

For hjemmehjelp og praktisk hjelp i hjemmet er det krav om egenbetaling gradert etter husstandens 

samlede inntekt. Det er Kommunestyret som hvert år fastsetter timeprisen.  

Sammen med vedtaket sendes det en oversikt over betalingssatsen som ser slik ut: 



 

   

Hjemmehjelpsatser for 2016 

 

Gjeldende satser for egenbetaling blir hvert år behandlet og fastsatt av kommunestyret i Marker. 

Maksimal egenandel for samlet husholdning med skattbar nettoinntekt før særfradrag under 2 G 

er kr. 190,- pr. måned. 

For husholdninger med skattbar nettoinntekt før særfradrag over 2 G er egenandelen kr. 260,- pr. 

time i forhold til inntekt (antall G). 

 

Nettoinntekt 

Antall G 

(grunnbeløp) 

 

G omregnet 

i kroner 

 

Timepris 

 

Pr. mnd. 

 

Pr. år 

Inntil 2 G 180.136 --- 190,-  2.280,- 

   2 – 3 G 180.137 – 

270.204 

Kr. 260,- 

Inntil 3 t. 

780,- 9.360,- 

   3 – 4 G 270.205 – 

360.272 

Kr. 260,- 

Inntil 6 t.  

1.560,- 18.720,- 

   4 – 5 G 360.273 – 

450.340 

Kr. 260,- 

Inntil 8 t.  

2.080,- 24.960,- 

  5 G → 450.341 – 

→ 

Kr. 260,- 

Inntil 10 t. 

2.600,- 31.200,- 

 

Abonnement for de som tjener inntil 2 G er kr. 190,- pr. mnd.   

(1 G = kr. 90.068,-) 

Ved inntekt over 2 G skal abonnementet beregnes etter selvkostprinsippet 

Beregning av faktisk medgått tid til praktisk bistand x timesatsen vurderes hver måned opp mot 

abonnementssatsen, slik at brukeren til enhver tid får det rimeligste alternativet. 

 

 

Brukerstyrt personlig assistent (BPA) 

Søkeren må være funksjonshemmet, myndig og ha egeninnsikt. Søker må ha behov for bistand til 

ulike aktiviteter i og utenfor hjemmet på 20 timer eller mer i uka.  Brukeren blir tildelt assistenter i 

turnus som blir ansatt av kommunen. Skriftlig søknad blir behandlet i inntaksrådet, og tjenesten er 

gratis. 

 

Støttekontakt 

Støttekontakt er en lovpålagt kommunal tjeneste, og støttekontakten er lønnet av kommunen for å 

ha kontakt med en hjelpetrengende som av ulike grunner trenger tjenesten. 

Brukeren av tjenesten trenger ulike former for oppfølging for å kunne leve et sosialt liv. 

Støttekontakten arbeider ut fra en avtale mellom den hjelpetrengende, kommunen og 

støttekontakten. Avtalen fastsetter kontaktens innhold og omfang i tid.  

Hva gjør en støttekontakt?  En støttekontakt besøker deg hjemme, kan ta deg med på biblioteket, 

kino, kafé, diskotek, tur eller er din ledsager på ulike arrangementer. Ordningen er meget fleksibel. 

Både innhold og omfang skal legges opp ut fra ditt behov.  

Hvem kan få støttekontakt?  Dersom du trenger personlig hjelp for ikke å isolere deg, eller til å 

leve et sosialt aktivt liv, kan du be om å få en støttekontakt.                                     

Støttekontaktordningen er en tjeneste til personer og familier som har behov for det på grunn av 

funksjonshemming, alder eller sosiale problemer. Herunder kommer blant andre rusmisbrukere, 

fremmedkulturelle og personer med psykiske lidelser.  



 

Omsorgslønn 

Personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid, kan tildeles omsorgslønn.  

Den gis uten hensyn til alder, funksjonsnedsettelse eller sykdom hos den som mottar omsorgen. 

Kommunen avgjør om omsorgslønn skal gis, og hvilket nivå lønnen skal ligge på. Kommunen skal 

ved utmåling av omsorgslønn ta hensyn til om den omsorgstrengende mottar hjelpestønad og/eller 

andre tjenester.  

 

Det må søkes om tjenesten, og kommunen skal fatte vedtak. Vedtaket skal inneholde opplysninger 

om søknaden innvilges helt eller delvis. Hvis søknaden avslås, skal det opplyses om klagefrist og 

hvor klage kan sendes.  

Hovedmålet med ordningen er å bidra til best mulig omsorg og at den som trenger hjelp i 

dagliglivet skal ha mulighet til å fortsatt bo hjemme. Omsorgslønn kan ses som en form for 

oppvurdering av det ubetalte omsorgsarbeidet. Private omsorgsytere skal få noe betaling for det 

omsorgsarbeid de gjør. Betalingen dekker ikke nødvendigvis de reelle utgifter eller inntektstap for 

den som yter omsorgen.  

Omsorgslønn er ingen rettighet. 

Ingen har ubetinget rett til omsorgslønn, men kommunen har en lovpålagt plikt til å ha en slik 

ordning. Det er kommunen som avgjør hvorvidt det skal innvilges omsorgslønn og hvilket nivå 

lønnen skal ligge på. Omsorgslønn skal ses i sammenheng med andre tjenester, også hjelpestønad 

fra Folketrygden. Ordningen er hjemlet i ”Helse- og omsorgstjenesteloven”. 

 

 

Fysioterapi 
Fysioterapi gis som en del av rehabiliteringstilbudet i Marker kommune, både i institusjon og til 

hjemmeboende.  Hjemmeboende må ha rekvisisjon fra lege. For bevegelseshemmede gis tilbud om 

drosjerekvisisjon.  

Kartlegging av nødvendige behov gjøres etter søknad fra bruker. 

Videre formidles tekniske hjelpemidler som for eksempel rullestoler, gåstoler og tilrettelegging i 

privat bolig. 

 

 

Matombringing 
Marker har et tilbud om utkjøring av middagsmat til eldre eller funksjonshemmede som på grunn   

av sykdom eller andre årsaker ikke selv klarer å tilberede et varmt måltid.  Kan søkes ved direkte 

henvendelse til kjøkkenet på Bo- og servicesenteret eller via hjemmesykepleien.      

Middagsmaten kjøres ut hver fredag, og tilkjøringen koster kr. 20,- pr. gang. 

  

Brukerne av dette tilbudet bestemmer selv antall middager pr. uke, og om de vil ha den tilkjørt. 

 * Middagen koster kr. 79,- pr. porsjon og kr. 58,- for liten porsjon. 

 * Grøt koster kr. 32,- pr. porsjon og kr. 25,- for liten porsjon. 

 * Dessert koster kr. 18,-.   Regning utstedes fra kommunen en gang i måneden.  

 

 

Tekniske hjelpemidler  

Korttidslån inntil 2 års varighet. 

Dette gjelder ved midlertidige funksjonshemninger etter sykdom, skade eller operasjoner. 

Det er hjemmetjenesten som har ansvar for innkjøp, lagerhold og administrering av tjenesten i 

samarbeid med kommunefysioterapeuten. 

 

 Varig utlån (inkl. syns- og hørselstekniske hjelpemidler) 

 Kommunen er pålagt å formidle tekniske hjelpemidler for varig behov fra hjelpemiddelsentralen på   

 Greåker til personer som har fått dette innvilget. 

 



Trygghetsalarm 
Marker kommune disponerer ca 58 trygghetsalarmer.  Alarmene er tilknyttet alarmsentralen i     

Askim, som varsler vakthavende i hjemmesykepleien ved behov for utrykning. 

Enhver som ønsker/trenger trygghetsalarm kan søke om dette. Det blir gjort en behovsprøving, og 

tildeling skjer ut fra ledig kapasitet.   

Tildelingen skjer etter søknad gjennom inntaksrådet.  

Det er en monteringsavgift (engangs-) på kr. 400,-.   Egenandel for leie er kr. 240,- pr. mnd. 

Det er hjemmesykepleien som administrerer ordningen.  

 

 

Tannhelsetjeneste 
Brukere av hjemmesykepleie (minst 3 måneder) og beboere på institusjon, har rett til fri offentlig 

tannpleie/tannlege.  Det er den offentlige tannhelsetjenesten som må benyttes.  Ordningen 

administreres av primærkontakten til den enkelte bruker på institusjonen, og hjemmesykepleien for 

hjemmeboende.   

 

Transport (drosje) til og fra tannlege dekkes ikke for verken beboere på institusjon, eller 

hjemmeboende i private eller kommunale leiligheter. 

 

 
Transporttjeneste 

Funksjonshemmede bosatt i Marker kommune som er avhengig av dør-til-dør transport, for 

eksempel drosje, kan søke om støtte til transportutgifter. 

 

Det stilles følgende krav for å komme i betraktning for tildeling av TT-kort: 

 Søkere mellom 14 og 67 år prioriteres 

 Varig rullestolbrukere og blinde prioriteres 

 Funksjonshemmingen må være varig 

 Søkere som mottar folketrygdens støtte til egen bil godkjennes ikke 

 Pasienter på sykehjem godkjennes ikke 

 Søkere som bor i omsorg- og trygdebolig kan godkjennes 

 

NB!     Søkere over 67 år med nettoinntekt over 2 G (kr. 180.137,-) kommer ikke i betraktning                

            uansett funksjonshemming. 

            Med bakgrunn i et begrenset antall tildelinger/hjemler, må kommunen foreta en streng                

            prioritering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nyttige tlf.nr → se bak. 



 

Nyttige telefoner: 
MBSS – Fax         tlf.   69 81 44 80 

Virksomhetsleder Morten Aalborg   tlf.   906 78 916 
morten.aalborg@marker.kommune.no       

  

Avdelingsleder bogruppe 1 – 4 + natt  Jorunn-Marie Johnsen tlf.   920 85 040 

   jorunn.marie.johnsen@marker.kommune.no  

 

 Avd.leder Ragnhild Fagerås (I Jorunn-Maries perm.) tlf.  466 24 319 

   bogruppe 1 – 4 + natteamet  

ragnhild.fageras@marker.kommune.no  

 

 Avdelingsleder bogruppe 5 + hjemmetj. Åshild Hamborg tlf.  995 01 669 

   ashild.hamborg@marker.kommune.no  

 

 Avdelingsleder Utviklingshemmede Hege Fog  tlf.  454 91 410 

 – mandag, torsdag hege.fog@marker.kommune.no  

  

Sykepleier – somatisk avdeling (bogruppe 1 – 2)  tlf. 982 28 290 

 Sykepleier – skjermet avdeling (bogruppe 3 – 4)  tlf. 982 28 292 

 Sykepleier – korttid/rehab.avdelingen (bogruppe 5) tlf.  466 24 349 

Sykepleier UTE, hjemmesykepleien  tlf.  982 28 291 
Dagsenteret Anne Fosser – ikke onsdager   tlf. 466 24 339 

Hjemmehjelpsadm. Åshild Hamborg/Heidi Berger tlf.  466 24 324 

Saksbehandler Kari Ann Nyhus    tlf.  466 24 314 

Saksbehandler Heidi Berger    tlf. 466 24 318 

      Kjøkken MBSS / kafeteria     tlf. 466 24 337 

 Fysioterapeut  Yvonne Stenberg    tlf. 481 34 333 
  Fysioterapeut Camilla Bjørby    tlf.  982 28 298 

Ergoterapeut Carina Kolnes     tlf. 489 96 715 

    

     Du kan også ringe Marker kommunes sentralbord 69 81 05 00 og de setter over til rette             

vedkommende. Etter kl 15.00 er sentralbordet ubemannet, og du vil få forskjellige valg på             

telefonen for å bli satt over. 

 

     Sentrumsgården legekontor    tlf. 69 81 01 50 

     Indre Østfold Legevakt, Askim     tlf. 116 117 

     Marker tannklinikk      tlf. 69 81 19 75 

 Tannlege Darisiro Arash, Storgt. 63   tlf.  69 81 10 97 

 Flexx Marker – kollektivtilbud utenom busstider tlf.  03177 (alle dager/hjem til deg) 

     Østfold Taxi, avdeling Ørje     tlf. 02137 

     Frisør Ingebjørg Jovall. MBSS tirsdag – fredag   tlf. 932 38 992 

     Fotpleier Eva Due      tlf. 976 31 577 

        Hjelpemidler for syns- og hørselshemmede 

    (unntatt høreapparater/batterier) Jimmy Karlsen tlf. 979 80 045 

            Batterier til høreapparater kan fås kjøpt i vestibylen på MBSS  1. fredag i måneden, 

mellom kl.11.00 – 12.00. 
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