
Till dig som är över 70 eller i riskgrupp:

Matservice i Torsås kommun
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Betalning och leverans 
Butikerna kan ha olika betalningsmöj-
ligheter. Vanligast är fakturering. ICA 
Torsås tar också Swish. 
Inga kreditkort, betalkort eller kontan-
ter kommer att hanteras av Torsås 
kommuns personal. Utkörning av varor 

sker tisdagar och torsdagar mellan 
klockan 10.00 och 15.00. 
Varorna hämtas, körs ut och levereras 
av Torsås kommuns personal. 
Ange gärna en plats där matkassen kan 
ställas.

Möjlighet till matservice 
Är du 70 år eller äldre? Tillhör du en 
riskgrupp? Lever du ensam och har 
nära och kära på annan ort? I så fall kan 
Torsås kommun bistå dig med matser-
vice som innebär att du kan få beställda 
matvaror hemkörda. Erbjudandet riktar 
sig till medborgare som inte uppbär 

hemsändningsbidrag via kommunens 
omsorgsförvaltning och gäller under 
den period som Folkhälsomyndigheten 
rekommenderar dessa grupper att stanna 
hemma på grund av Coronaviruset, 
covid-19.

Hur kan jag få hjälp? 
Du gör din beställning enligt följande. 
Ring eller maila till Torsås kommuns 
extrainsatta personal för matservice. 
Telefonnummer 0486-33 171, 33 172 
eller 33 173
Mailadress: matservice@torsas.se

Vi tar emot beställningar två dagar i 
veckan: måndagar och onsdagar mellan 
klockan 08.00 och 12.00. Namn, adress, 
telefonnummer och ålder ska anges. 
Eventuellt kundnummer hos respektive 
butik anges (16 siffror). 
De butiker som kan väljas är Ica Möre i 
Söderåkra, Ica Torsås, Coop Torsås och 
Tempo Gökalund. 

Beställningen på varorna ska vara mycket 
detaljerad, till exempel:

Lingongrova
2l Arla Mellanmjölk
500g blandfärs färsk
Felix ketchup
Edet Toalettpapper 4 rullar

Varor kan vara slut och ersättningsvara 
väljs av butiken eller stryks från beställ-
ningen. Beställningarna sammanställs av 
Torsås kommuns personal och tas till den 
valda livsmedelsbutiken. 
Livsmedelsbutiken plockar varor, skannar 
dem och tar betalt.
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Det är svårt att jämföra en helt ny 
sjukdom, exempelvis covid-19, med 
säsongsinfluensa. 
Sammanfattningsvis kan man säga, 
utifrån vad vi vet idag, att de liknar 
varandra på många sätt med liknande 
symtom. De allra flesta blir lindrigt 
sjuka, men en liten grupp får en mycket 
allvarlig sjukdom och dödsfall förekom-
mer för både säsongsinfluensa och 
covid-19.
Den snabba och breda smittsprid-

ningen beror på att ingen i befolkningen 
har hunnit utveckla immunitet mot denna 
nya virusvariant. Man kommer att se fler 
sjuka och fler som behöver sjukhusvård. 
Säsongsinfluensa som återkommer varje 
år, har däremot cirkulerat i samhället 
under en lång tid. Därför har skyddet 
mot olika varianter influensavirus kunnat 
byggas upp i befolkningen. Dessutom 
finns vaccin och läkemedel mot säsongs-
influensan. 
                                 Källa: Folkhälsomyndigheten

Om coronaviruset, covid-19 



Telefon: 0486-331 00, e-post: info@torsas.se
Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås

 
Torsås kommun har öppnat en stödlinje för medborgarna. 
Linjen ska fungera som en första kontakt till dig som 
känner att du är osäker på vem du ska kontakta om du 
eller någon i din närhet mår dåligt.  
 
Stödlinjen kan hjälpa till med att:
Lyssna in vilka behov du har och lotsa dig vidare 
till andra kommunala verksamheter, eller externa 
hjälpfunktioner. Det kan exempelvis gälla kontakt 
med jourhavande präst, Röda korsets hjälplinje, 
Bris (Barnens rätt i samhället), eller jourhavande 
företagslots i Kalmar län. 

Telefonnumren är: 0486-331 25 eller 0486- 333 24. 
Linjen är öppen vardagar mellan 13-15. De som tar 
emot samtalen är personal från öppenvården. Samtalen 
dokumenteras inte. Utanför mottagningstid går det även 
bra att skicka epost till stodlinjen@torsas.se.
Ta hand om dig! Håll huvudet kallt, hjärtat varmt och 
händerna rena. 

Med vänlig hälsning: 
Torsås extrainsatta matservice

Ett extra stort tack till de handlare som gör matservicen möjlig:  
Ica Torsås, Ica Möre Söderåkra, Coop Torsås och Tempo Gökalund. 


