
VERDT Å VITE
for deg som er  senior   i hamar





1 1

Verdt å viteVerdt å vite
Verdt å vite er en brosjyre med informasjon om 
ulike tilbud for deg som er senior i Hamar. 
Brosjyren oppdateres ikke hvert år, vi tar derfor 
forbehold om at enkelte av opplysningene kan 
endres underveis. Den er ikke utfyllende, det finnes 
for eksempel mange medlemsforeninger som ikke 
er nevnt her. Vi har fokusert på det som er åpent 
for alle.  

Verdt å vite er et samarbeid mellom Hamar 
Frivilligsentral og Hamar kommune.

Vi håper mange vil ha nytte av brosjyren  
– til ulike former for aktivitet og støtte i hverdagen! 
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UtgivereUtgivere
Frisklivssentralen
Besøksadresse: 
Ankerskogen, 
Ankerskogvegen 7, 
2319 Hamar

Postadresse:
Hamar rådhus,  
Vangsvegen 51, 2317 Hamar 

Telefon: 
951 33 027 / 912 48 598
915 22 498  

E-post: 
frisklivssentralen@
hamar.kommune.no

Internett:  
www.hamar.kommune.no 
facebook.com/frisklivssentralen
hamarkommune.no

Hamar Frivilligsentral
Adresse:
Torggt. 73,
2317 Hamar 

Telefontid Hamar 
Frivilligsentral:
Mandag–torsdag:  kl. 10.00–15.00
Fredag: kl. 10.00–13.00

Telefon:  
62 51 00 96

E-post: 
hamar@frivillighet.no

Internett:
www.hamar.frivillighet.no
Facebook.com/hamarfrivillig-
sentral
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Besøkstjeneste
Ønsker du en besøksvenn? Hamar og Vang Røde Kors tilbyr dette. 
Besøksvenn med hund og sykkelturer for eldre, kontakt Hamar Røde Kors. 
Hamar Røde Kors ved Mariann Mikkelsen tlf:  918 21 211. 
Vang Røde Kors ved Oddvar Dufseth på tlf: 930 67 862.

Hamar Frivilligsentral
Aktuelle tjenester og aktiviteter
• Avlastning 
• Mjølkerampa
• Frokostgrupper
• Følgetjeneste 
• Hjelp til innkjøp
• Hyggegrupper
• Håndarbeidsgruppe
• Middagsgruppe
• Sosiale grupper
• Språk-kafe

Frivillig arbeidFrivillig arbeid
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• Turvenn
• Vareutkjøring (Vang)
• Internasjonal 17. mai-kafé
• Sommerdag for eldre på Domkirkeodden
• Julekveldsarrangement

Avlastningstilbud
Prosjekt med avlastningtilbud til pårørende med store omsorgs-
oppgaver knyttet til demens og lindrende omsorg.

Seniorgründer
Har du lyst til å starte opp en aktivitet til glede for deg selv og 
andre? Vi deltar i prosjekt på dette.

Advokatvakt
Gratis juridisk rådgivning første mandag i måneden kl. 17.00.
Hamar Frivilligsentral. Påmelding hos Frivilligsentralen eller via 
kalenderen på hjemmesiden. (www.hamar.frivillighet.no)
Samarbeid med Advokatforeningen

Telefonkontakt
Formidling av frivillige telefonvenner til hjemmeboende eldre  
og uføre. Tilbudet er gratis. 

Vi har et tilbud for alle aldre!
Trenger du hjelp til noe? Eller har du litt tid til overs og kan tenke 
deg å bruke den til glede for noen – og til glede for deg selv?
Velkommen innom!

Vi har kun gratistjenester, men de frivillige har krav på kjøre-
godtgjørelse etter statens regulativ ved bruk av egen bil eller 
eventuell busstakst.

Kontaktinformasjon
Tlf: 62 51 00 96, e-post: hamar@frivillighet.no
Hjemmeside: www.hamar.frivillighet.no
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Actic, Hamar Treningssenter
Brygga 20, 2317 Hamar.
Tlf: 62 53 44 45, e-post: hamar@actic.no 
Hjemmeside: www.actic.no

Trening for seniorer:
Mandag: Kl. 09.30–10.00 Atc styrketrening. 
                 Kl. 10.00–10.30 Core – senior.
Onsdag og fredag: Kl. 09.30–10.00 Spinning.  
                                  Kl. 10.00–10.45 Kom i form.
Bevertning, kaffe og frukt. Ta kontakt for mer informasjon.

Ankerskogen 
Ankerskogvegen 7, 2319 Hamar. 
Tlf: 62 56 18 60, hjemmeside: www.ankerskogen.no

Ankerskogen har et variert tilbud med mange former for trening 
som egner seg for eldre. Treningen foregår i basseng, sal og 
trenings senter. Dette kan for eksempel være: 
• Basseng: Vann Basis, Vann Varm. 
• Gruppe: Klassisk Yoga, Senior Basis, Senior Puls 
• Treningssenter
Her finnes også kafé, med mulighet for å spise litt etter treningen. 
Ta kontakt med Ankerskogen for nærmere informasjon.

Fysisk aktivitetFysisk aktivitet
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Bowling
Bowling 1, Falsens gate 12, 2317 Hamar.
Tlf: 62 52 03 10, e-post: hamar@bowling1.no  
Hjemmeside: www.hamar.bowling1.no

Seniorbowling 
Tirsdag kl.10.00–14.00
Bowling, kaffe og vafler 

Dansemiljø
Med swingkurs (tidligere Swing & svøm)
Espern Aktivitetspark, Stangevegen 111, 2321 Hamar

Torsdag kl. 11.00–13.00
Svinginstruksjon fra 12.00 – 13.00
Kontaktperson og instruktør: Sidsel Fasting tlf: 414 35 644

Espern Aktivitetspark
Stangevegen 111, 2321 Hamar 
Tlf: 62 55 53 33. Hjemmeside: www.espern.no

Espern har et variert tilbud med ulike treningsformer,  
både individuelt og i gruppe. 
Ta kontakt for mer informasjon.

Fønix CC Stadion
Vangsvegen 62, 2317 Hamar
Tlf: 488 48 486. Hjemmeside: www.ektetreningsglede.no
e-post: ccstadion@ektetreningsglede.no

Fønix har et variert tilbud med ulike treningsformer,  
både individuelt og i gruppe. 
Ta kontakt for mer informasjon.
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Hamar Frivilligsentral
Turgruppe fra Finsalsenteret mandag kl.10.30,  
Finsalvn.3, 2322 Ridabu. 

Turgruppa «møteplassen» fra Øvre Vang samfunnshus, 
mandag kl. 11.00. Sosialt samvær og enkel servering etterpå.

Hamar og Hedemarken Turistforening
Turer for alle som har anledning på dagtid onsdager:
Skiturer hver onsdag kl.11.00 fra Vollkoia i Furnes fra jul  
til påske. Valgfri lengde. Avrundes med sosialt samvær. 
Kontaktperson: Laila Dragerengen, tlf: 418 09 778.

Fotturer onsdager fra mai og ut oktober med pause i juli, 
med lokalkjent turleder og utgangspunkt fra ulike steder 
på Hedemarken.
Kontaktperson: Laila Dragerengen, tlf: 418 09 778

Alle turer annonseres på HA-tavla i tillegg til HHTs nettside 
www.hht.no. Du kan også ta kontakt med HHTs Torg for 
spørsmål, tlf: 62 52 28 48 / 482 59 734
Adresse: Strandgata 45, 2317 Hamar

Hamar seniordans
Øvingssted: Ynglingen (Furnesvegen 1, ved Hamar Domkirke)
Hamar seniordans er et lokallag i region Hedmark og er tilsluttet 
Seniordans Norge. 

Dansen er tilrettelagt for deg som er godt voksen og glad i å  
danse til gamle og nye melodier.
Onsdager kl. 10.30–13.00
Pause med servering. Alle er velkommen, single og par.

Ta kontakt for informasjon og påmelding:
Marita Ramstad, mob: 907 82 488
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Koigen Walkers
Turgruppe for menn, møtes tirsdager kl. 10.00 på Koigen. 
(Starter ved blyant skulpturen) Finn oss på facebook. 

LHL
Landsforeningen for hjerte og lungesyke
www.lhl.hamar@lhl.no
Telefon: 414 02 382

Vi har lagsmøter eller andre samlinger den andre onsdagen i hver 
måned i Hamar Velferdssentral (Velferden), Wergelandsgt. 2. På 
møtene er det faglige tema, underholdning og enkel bevertning 
og utlodning av medbrakte gevinster.
Av andre aktiviteter kan nevnes: trim, likepersonsarbeid og 
informasjon på sykehuset, stands og turer. Vi har også et eget 
aktivitetssenter (LHLsenteret Hamar) på Tyvholmen i Ba-
neNor-bygget.

Mjøsjinten
Mandag  kl. 11.00, turgruppe fra Torps Legesenter til Koigen og 
tilbake. Kontaktperson: Tove Nilsen, tlf: 909 91 732.

Nasjonalforeningen for folkehelsen
Onsdager kl. 17.30–19.00: Trim- Røris og Pilates.
Gymsalen på Lovisenberg skole.

Gågruppe:  
Onsdag kl. 11.00–12.00, oppmøte ved Scandic Hotel.

Leder Hamar og omegn helselag: Anne Berit Snekkersveen. 
Tlf: 962 08 477, e-post:  laffensnekkersveen@hotmail.com
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Kirken i Hamar
Trim Storhamar kirke, torsdager kl. 10.30–11.00 
Yoga, Storhamar kirke, mandager kl. 09.30.
Yoga, Vang kirkestue, fredager kl. 09.30.
Kontaktperson: Diakon Siv Leirvik-Engevik, tlf: 930 47 243.

Tjukkasgjengen
Gågrupper

Fra Koigen: Mandag–fredag kl. 10.00

Finn oss på facebook.

Trimgrupper
I regi av Frisklivssentralen
Seniorsenteret Velferden:  Mandag kl. 10.00–11.00
Prestrudsenteret:   Onsdag kl. 10.00–11.00
Storhamar kirke:   Torsdag kl. 10.30–11.00   

Sosialt samvær med kaffe etterpå. 

Trimgruppe Øvre Vang samfunnshus
Torsdag kl. 11.00–12.00
Sosialt samvær.
Kontaktperson: Astrid Bjørnbakken, tlf: 997 62 715
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Eldretreff – åpent for alle
Filadelfia 
Sagvegen 31, Hamar. Tlf: 62 54 04 90
Formiddagstreff 50+ med sang og musikk.
Siste onsdag i måneden fra kl.12.00-15.

Frelsesarmeen 
Grønnegata 142, tlf: 400 21 167

Ham-Kams venner 
Siste onsdag i feb./mars/april og sept./okt./nov.
Hyggelig samvær og gode foredragsholdere.  Se HA-tavla.
Kontaktperson: Jan Børke tlf: 911 00 436

Hamar Frivilligsentral
• Sosial damegruppe «Treffpunkt»   

Møtes annenhver tirsdag kl. 11.00.
• Håndarbeidsgruppe  

Møtes annenhver tirsdag kl. 11.00.
• Sosial mannegruppe  

Onsdager kl.18.00
• Mjølkerampa  

Treffsted for alle. (Ta kontakt med sentralen for informasjon)

MøtestederMøtesteder
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HILs eldre damer/Torsdagsklubben
Siste torsdag i mnd. kl. 11.30 i HIL-huset i Ankerskogen
September til mai.

HILs eldre herrer/Tirsdagsklubben
Hver tirsdag kl. 11.00 i HIL-huset i Ankerskogen.
September til mai.

Misjonshuset 
Holsetgata 3, tlf: 62 52 35 44
Eldretreff 1. torsdag i mnd. kl. 11.00.
Kontaktperson Terje Brattland tlf: 415 81 836

Parkgården  
Eldretreff 1. tirsdag i måneden kl. 11.00 i Storsalen.  

Seniorsenteret Velferden
Wergelandsgate 4, tlf: 62 52 65 50
Hyggetreff hver tirsdag kl. 11.00.
Stengt i ferier.

Vårtun  
Formiddagskaffe hver 3. tirsdag i mnd. kl. 11.00–14.00.
Kontaktperson: Dagny Busterud, tlf: 948 43 337

Øvre Vang samfunnshus
Onsdagstreffen, åpent for alle.
Siste onsdag i måneden kl. 10.30.
Kontaktperson: Astrid Bjørnbakken, tlf: 997 62 715

Husflidslaget
Kirkegata 12 (2.etg over Hamar Kunstforening).
Møter hver tirsdag kl. 18.00–21.00.  
Sosialt samvær med håndarbeid i fokus.
Flere aktiviteter annonseres i HA-tavla.
Hjemmeside: www.husflid.no/hedmark
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Hamar kino
Torggata 91, ved Stortorget
Forespørsler dagtid (ikke billettbestilling): tlf. 977 18 147
E-post: post@hamarkino.no. Hjemmeside: www.hamarkino.no

Hver onsdag og torsdag kl. 12.00 arrangeres det formiddags-
visninger av aktuelle filmer. Dørene åpner kl. 11.30. Forhåndssalg 
på www.hamarkino.no, i kinokiosken og på automater i kinoen.
Visningene annonseres i HA og på våre nettsider. 

LHL
Landsforeningen for hjerte og lungesyke
Aktivitetssenter, Grønnegata 55. 

Sosialt samlingspunkt med tresløyd og håndarbeid tirsdag og 
torsdag kl. 09.00–13.00.

Nasjonalforeningen for folkehelsen
Rektor Jørgensens gate 3, 2318 Hamar. 
Tlf: 62 51 79 10, e-post: hedop@nasjonalforeningen.no
Hjemmeside: www.nasjonalforeningen.no

Hamarregionen demensforening har tiltak for mennesker 
rammet av demens, deres pårørende og for befolkningen generelt.  

De arrangerer:
• Temamøter om demens
• Årlig pårørendeskole
• Samtalegrupper for pårørende
• Samtalegrupper for de som er rammet, i en tidlig fase
• Demenskafé
• Kurs- og ferieopphold for de som er rammet og pårørende
• Sosiale sammenkomster for pårørende
• Ukentlige turer i naturen med «fortellinger i tursekken»
• Aktivitetsvenn for demente

Kontaktperson: Marit Wedvik, tlf: 920 64 359
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Nasjonalforeningen for folkehelsen, Hamar og omegn helselag 
arrangerer nybegynnerkurs i data, gågrupper og andre fysiske 
aktiviteter. Ta kontakt for nærmere informasjon. 

Pensjonistforeninger
Det finnes en rekke pensjonistforeninger i Hamar. Noen er  
knyttet til bedrifter mens andre tilbyr medlemskap for alle. 

Ta kontakt med Hamar Frivilligsentral for nærmere informasjon, 
tlf: 62 51 00 96.

Pensjonistuniversitetet i Hamar 
Folkeuniversitetet, Vangsvegen 121, 2321 Hamar 
Tlf: 400 08 330 
E-post: inger.hermansen@folkeuniversitetet.no

Pensjonistuniversitetet er et forum for utveksling av kunnskap, 
sosial kontakt, kursvirksomhet, studieringer og turer. Alle over 
60 år kan bli medlem, uansett utdannelse og tidligere bakgrunn. 
Medlemskontingent betales hvert halvår. Medlemmer får tilsendt 
kursprogram. Møtene holdes på dagtid, ca en gang per måned.
Ta kontakt for informasjon og påmelding.

Røde Kors
Røde Kors, Stormyrvegen 9, tlf: 62 50 98 98
Besøksvenn for deg som ønsker en å snakke med.

Storhamar kirke
Hyggetreff i menighetssalen siste onsdag i måneden kl. 11.00.
Underholdning/foredrag, bevertning, allsang, åresalg. Døvetolk. 
Trim, vaffel- og strikkekafé hver torsdag kl. 10.30–13.00. 
Diakon: Siv Leirvik-Engevik, tlf: 930 47 243
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Sagatun brukerstyrt senter
Sagatunveien 47 B, 2317 Hamar. Tlf: 62 50 97 55
e-post: post@sagatun.no  Hjemmeside: www.sagatun.no
Facebook: Sagatun Brukerstyrt Senter
Åpningstider mandag–fredag kl. 08.00–15.30.  
Kvelder etter avtale.

Dette er et brukerstyrt senter for psykisk helse, grunnlagt av 
mental Helse Hedmark og drives i dag av stiftelsen Sagatun 
 Brukerstyrt Senter. Sagatun bygger på fellesskap og ideen om 
personlig mestring, aktivitetsskaping og initiativ. Senteret har få 
ansatte og det er brukerne som bestemmer aktiviteter.  

Se nettside for aktiviteter som arrangeres ved senteret.

Salgsbua
Strandgata 71, Inngang fra Bekkegata
 Tlf: 911 36 003

Salgsbua omsetter håndlagde ting levert av pensjonister og 
trygdede.  

Sanitetsforeningen
Sangenvegen 15
Treff med kaffekos og håndarbeid annenhver mandag 
kl. 10.00– 13.00.

Hver torsdag er det gåtur fra stupetårnet kl.11.00-13.00. 
Ta med niste! 

For informasjon kontakt Hanne Vaagan, tlf: 959 37 508
E-post: post@hamarsanitetsforening.no
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Hamar seniorsenter
Wergelands gate 4, 2317 Hamar 
Tlf: 908 32 939, e-post: post@velferdenhamar.no
Åpningstid Hamar senirosenter: kl. 08.00–16.00
Alle nye er hjertelig velkommen til aktivitetene.

På alle aktiviteter er det enkel servering.
Det tas forbehold om endring av tidspunkter for kursene. 
Datakurs for nybegynnere og viderekommende. 

Tilbud:
Frisør, Fotterapeut, Hørselhjelp, Fallforebyggende trening, 
Hyggetreff, Linedans, Seniordans, Seniornett, Bridgeklubb og 
Hobbyklubb.

For informasjon og påmelding, kontakt Hamar seniorsenter.

Alle aktiviteter annonseres i daglige oppslag i media under 
Eldre.

Tredreiing og treskjæring
Tjuvholmen, 2317 Hamar                     

Kontaktpersoner: Torleif Sæther, tlf. 62 52 74 41 og 
Erik Helge Eriksson, tlf. 90 83 65 39
                     
Tirsdag og torsdag 09.00-13.00: Tredreiing og treskjæring.
For nærmere info kontakt Steinar Joten, tlf: 412 10 637.
Fredag kl. 07.30–12.00: treskjæring. For nærmere info kontakt 
Johan Silseth, tlf: 480 88 936.

Vevgruppe
Øvre Vang samfunnshus hver mandag kl. 10.30–14.00.
Kontaktperson: Astrid Bjørnbakken, tlf: 997 62 715
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Tjenester og tilbud fra Hamar kommune
Hamar kommune har mange tilbud og tjenester til sine innbyg-
gere. Nedenfor finner du informasjon om noe av det vi kan bistå 
med. På nettsiden vår finner du mer informasjon. Hvis du har 
behov for å snakke med noen om noe av dette eller trenger hjelp 
til å søke om en tjeneste, kan du ta kontakt med kommunens 
Innbyggerservice.

Innbyggerservice
Innbyggerservice i Hamar kommune holder til i Hamar rådhus. 
Vi hjelper deg med alt du måtte ha av spørsmål om tjenester 
og tilbud i kommunen. Vi hjelper deg på telefon eller ved at du 
besøker oss i rådhusets første etasje. Søknadskjemaer til de ulike 
tjenestene finner du på våre nettsider.

Besøksadresse: Vangsvegen 51, 2317 Hamar
Tlf. 62 56 30 00, åpningstid 09.00 – 15.00
Hjemmeside: www.hamar.kommune.no

 

Offentlige tilbudOffentlige tilbud
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Digihjelp
Digihjep er et lavterskel tilbud for deg som trenger opplæring, 
hjelp eller veiledning i digitale løsninger som du benytter i 
dagliglivet. Vi tilbyr både en til en veiledning, drop in og kurs 
sammen med Frivilligsentralen og Hamar bibliotek. Du finner 
mer informasjon om tilbudet på www.hamar.kommune.no/digi-
hjelp/ eller ved å ta kontakt med Innbyggerservice i kommunen. 

Digihjelpen i Hamar samarbeider med Seniornett Hamar. 
Seniornett Hamar holder datakurs og samlinger for eldre i 
Hamar. Kurs og møter arrangeres på Hamar Seniorsenter, 
Wergelandsgate 4. Ta kontakt med Eli på telefon 908 32 939 eller 
Jan Erik på telefon 901 50 256 for nærmere informasjon. Du 
finner også informasjon på www.seniornett.no/lokalforening/
hamar

Ergoterapitjenesten
Hva kan du få hjelp til?
• Trening i daglige aktiviteter eller andre ferdigheter
• Tilrettelegging og kompensering med hjelpemidler 
• Tilrettelegging av bolig og/eller planlegging av boligendring
• Tilrettelegging for aktiv fungering i hjem og på fritid
• Veiledning og informasjon tilknyttet aktivitetsregulering 

Tilbudet kan være aktuelt i alle aldre og livsfaser.

Ergoterapitjenesten i Hamar kommune har også ansvar for for-
midling av hjelpemidler for nedsatt syn og hørsel, utlån fra NAV 
Hjelpemiddelsentral etter vedtak. 

Hva kan du gjøre selv?
Før du henvises til ergoterapi for vurdering av syn og/eller 
hørselshjelpemidler anbefaler vi
 
• Undersøk din hørsel hos fastlege eller audiograf.
• Undersøk ditt syn hos en optiker eller øyelege. 



20

Ha dokumentasjon etter undersøkelser tilgjengelig ved hjemme-
besøk av ergoterapeut.
Kontaktinformasjon: Innbyggerservice i Hamar rådhus, 
tlf: 62 56 30 00. www.hamar.kommune.no

Frisklivssentralen
Besøksadresse: Ankerskogvegen 7, 2319 Hamar 
e-post: frisklivssentralen@hamar.kommune.no
Hjemmeside: www.hamar.kommune.no/friskliv

Vi er en kommunal helsetjeneste, med oppgave å drive fore-
byggende og helsefremmende arbeid til innbyggerne i Hamar 
kommune. 

Tilbudet gis i form av veiledning, kurs og treningsgrupper. Vi 
ønsker å hjelpe deg som trenger støtte og hjelp til å ta tak i egen 
helse og livsstil, uansett alder og livssituasjon. Du kan ta kontakt 
med oss direkte og du trenger ingen henvisning for å starte hos 
oss. 

Helsesamtale og Frisklivsresept
Helsesamtale tilbys til deg som ønsker å gjøre endringer med 
tanke på helse og livsstil. Vi kan gi deg støtte og veiledning i en 
slik endringsprosess. Tema i samtalen kan være helse, sosialt 
nettverk, kosthold, fysisk aktivitet og veiledning ut fra behov. Du 
kan også få oppfølging av oss over en periode. En slik strukturert 
oppfølging kalles for Frisklivsresept. 

Livsstils- og mestringsrelaterte samlinger og kurs
Frisklivssentralen arrangerer flere ganger årlig forskjellige kurs 
innen helse, livsstil og livsmestring. Ta kontakt med oss eller 
besøk våre nettsider for å få mer informasjon om aktuelle kurs. 

Treningsgrupper
Frisklivssentralen har oversikt over ulike trimtilbud som finnes 
i Hamar. Vi kan også hjelpe deg i gang med trening i en slik 
gruppe. Frisklivssentralen driver også selv egne trimgrupper. 
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Tilrettelagte fritidstilbud
Vi har eget tilrettelagt fritidstilbud for deg som ønsker et større 
nettverk. Tilrettelagt tilbud er for deg som ønsker å komme deg 
ut på aktiviteter sammen med andre sånn som gåturer, hagear-
beid, kino, kafebesøk med mer. Vi gjør ulike aktiviteter gjennom 
året og du velger selv hvilke aktiviteter du ønsker å være med 
på. Vårt fokus er på mestring, sosialt nettverk og bedre fysisk og 
psykisk helse. 

Kontaktinformasjon: Innbyggerservice i Hamar rådhus, 
tlf: 62 56 30 00. Hjemmeside:nwww.hamar.kommune.no

 

Fysioterapitjenesten
Fysioterapitjenesten dekkes av kommunale og privatpraktiserende 
fysioterapeuter, og er rettet mot alle aldersgrupper. De vurderer 
funksjon og treningsbehov etter skade og sykdom, og gjennom-
fører behandling og trening på instituttene, på rehabiliterings-
avdelingen på Finsal, eller hjemme hos deg. Fysioterapeutene 
samarbeider nært med det øvrige hjelpeapparatet. Oversikt over 
fysioterapeuter finnes på Hamar kommune sine nettsider. 

Kontaktinformasjon: Innbyggerservice i Hamar rådhus, 
tlf: 62 56 30 00. Hjemmeside: www.hamar.kommune.no

 

Hamar bibliotek
Torggata 100, 2317 Hamar
Tlf: 62 56 18 00, e-post: biblioteket@hamar.kommune.no  

Åpningstider:
Mandag – torsdag kl. 10.00–19.00
Fredag kl. 10.00–16.00
Lørdag kl. 10.00–14.00

Biblioteket er selvbetjent hver dag fra kl. 06.00 - 22.00, også på 
lørdager og søndager.
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Hamar bibliotek avd. Vang
Granvegen 2, 2322 Ridabu
Tlf: 62 56 18 25, e-post: vang@hamar.kommune.no

Åpningstider med betjening:
Mandag, tirsdag og fredag kl. 12.00–15.00
Torsdag kl. 16.00–19.00
Lørdag Stengt

Biblioteket er selvbetjent hver dag fra kl. 06.00 - 22.00, også på 
lørdager og søndager.

Selvbetjent bibliotek er et tilbud som gir deg over 18 år tilgang 
til biblioteket fra kl. 06.00 til 22.00 hver dag hele året.

For å benytte deg av Hamar biblioteks selvbetjente tilbud må 
du oppgradere lånekortet ditt. Dette gjøres i hovedskranken i 
1. etasje. Avdeling Vang er selvbetjent uten avtale, og lånekortet 
åpnes for bruk av selvbetjent bibliotek når låner fyller 18 år.

Helse og omsorgstjenester
Tjenester til hjemmeboende
Hjemmesykepleie, trygghetsalarm, dagtilbud, tilkjørt mat, 
personlig assistent og hjemmehjelp er eksempler på helse- og 
omsorgstjenester til hjemmeboende. Du finner mer informasjon 
og søknadsskjema nettsiden vår eller du kan ta kontakt med 
Innbyggerservice.

Kontaktinformasjon: Innbyggerservice i Hamar rådhus, 
tlf: 62 56 30 00. Hjemmeside: www.hamar.kommune.no

Tjeneste psykisk helse og rus; Vangsvegen 121. 
Vi gir tilbud om hjelp som du trenger, når livet butter imot. 
Tilbudet vi gir er allsidig og formes etter hva slags psykiske-/
rus plager du har. Vi har samtaleteam og tilbud om aktivitet og 
mestring i korte og lengre perioder.
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Kontaktinformasjon: Telefon: 91 60 33 27 mellom kl 08.00 -15.30 
på hverdager.

Sykehjem og omsorgsboliger
Hamar kommune har sykehjemsplasser, omsorgsboliger, kort-
tids- og avlastningsplasser. 

Finsalsenteret: Finsalvegen 3, tlf: 62 56 36 00 
e-post: finsalsenteret@hamar.kommune.no. Finsalsenteret har 
fire sykehjemsavdelinger, en langtidsavdeling, to avdelinger til- 
rettelagt for personer med demens, en korttid-/rehabavdeling og 
en enhet med omsorgsleiligheter (Finsalhagen). 

I tillegg det en enhet med omsorgsboliger Kåtorp som ligger ca 
2 km i avstand fra Finsalsenteret.

Kåtorp: Kåtorpgrenda 33, 2322 Ridabu, tlf: 62 56 36 45 / 46 / 47
Omsorgsboliger med heldøgns tilsyn. 

Parkgården: Parkgata 35, tlf: 62 56 39 00 e-post: parkgarden@
hamar.kommune.no. Parkgården har to avdelinger med langtids-
plasser. I tillegg har Parkgården trygdeleiligheter.

Prestrudsenteret: Jønsrudvegen 22, tlf: 62 56 38 00 e-post: 
prestrudsenteret@hamar.kommune.no. Prestrudsenteret har to 
langtidsavdelinger, en avdeling med tilrettelagte plasser for 
personer med demens og en korttidsavdeling med lindrende og 
øyeblikkelig hjelp-plasser. I tillegg har Prestrudsenteret et dag-
senter og trygdeleiligheter. Prestrudsenteret har også omsorgs- 
boliger i tilknytning til senteret.

Kløverenga omsorgsbolig: Solhellinga 2, tlf: 62 56 38 45
Omsorgsbolig med heldøgnsbemanning.

Klukstuen omsorgssenter: Stafsbergvegen 110, tlf: 62 56 39 60. 
Klukstuen har en skjermet enhet for personer med demens, inn-
delt i fire småenheter. I tillegg er det omsorgsboliger for personer 
med demens.
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Middagsservering: Prestrudsenteret, Parkgården og Finsalsente-
ret har åpen kantine med middagsservering. Dagens meny finner 
du på nettsiden til Hamar kommune. Prestrudsenteret og Park-
gården har også åpen kantine med middagsservering i helgene.

Fotterapi- og frisør: Alle sentrene har et fotpleie- og frisørtilbud 
til sine beboere. Tilbudet på Klukstuen og Parkgården er også 
åpent for andre innbyggere.

Tjenester til funksjonshemmede 
Hamar kommune har tilbud innen tilrettelagte boliger, indivi-
duell plan og koordinator, omsorgstjenester til barn og unge, og 
arbeid og aktivitet. Du finner mer informasjon på nettsiden til 
Hamar kommune eller ta kontakt med Innbyggerservice.

Kontaktinformasjon: Innbyggerservice i Hamar rådhus, 
tlf: 62 56 30 00. Hjemmeside: www.hamar.kommune.no

Kommunalt Psykososialt kriseteam, Hamar. 
Mandag- torsdag 08.00 – 22.00. Fredag 08.00 – 16.00. 
Telefon 940 28 320. Interkommunalt kriseteam: Fredag 16.00 – 
mandag kl 08.00, samt røde helligdager. Telefon: 952 411 56.
 

Hjelp til å bo
Bostøtte
Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har 
lav inntekt og høye boutgifter. Husbanken og kommunen samar-
beider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtakene men 
det er kommunen som behandler søknadene og har all kontakt 
med deg som søker. Innbyggerservice i kommunen kan bistå deg 
med søknadsprosessen. 

Kontaktinformasjon: Innbyggerservice i Hamar rådhus, 
tlf: 62 56 30 00. Hjemmeside: www.hamar.kommune.no
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Startlån
Startlån er for personer som ikke får lån i ordinær bank. Startlån 
kan brukes til å kjøpe bolig, utbedre eller tilpasse bolig, bygge ny 
bolig eller refinansiere dyre lån, dersom dette bidrar til at hus-
standen kan bli boende i boligen. 

Kontaktinformasjon: Innbyggerservice i Hamar rådhus, 
tlf: 62 56 30 00. Hjememside: www.hamar.kommune.no

Trygdeleiligheter
Trygdeleiligheter er i utgangspunktet et midlertidig tilbud om å 
leie en leilighet som Hamar kommune eier. Leilighetene er et av 
mange virkemidler vi har, for å hjelpe deg som har behov for et 
trygt bomiljø og samtidig kan ha nytte av et fellesskap. 

Kontaktinformasjon: Innbyggerservice i Hamar rådhus, 
tlf: 62 56 30 00. Hjemmeside: www.hamar.kommune.no

Utbedring og tilpassing av bolig
Dersom du har vanskeligheter med å få boliglån til nødvendig ut-
bedring av boligen din, så kan du søke kommunen om startlån til 
formålet. Du kan også søke om startlån til tilpasning av boligen 
din, for å kunne bli boende i boligen lengst mulig.

Husstander, enkeltpersoner og eldre med nedsatt funksjonsevne 
som har behov for å tilpasse boligen sin for å kunne bli boende i 
boligen over tid, kan søke tilskudd. Tilskuddet kan omfatte enkle 
tiltak til større ombygginger. Du kan søke kun tilskudd eller 
sammen med startlån. 

Kontaktinformasjon: Innbyggerservice i Hamar rådhus, 
tlf: 62 56 30 00. Hjemmeside: www.hamar.kommune.no
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Hjelpemiddelutlån
Kommunens korttidslager for utlån av hjelpemidler er på 
Klukstuen omsorgssenter, Stafsbergvegen 110. 
Tlf: 62 56 39 80. Åpent tirsdag og torsdag kl. 08.30–15.30.
• Du trenger ikke henvisning fra lege. Hjelpemidlene skal i 

utgangspunktet hentes og leveres av brukerne selv, eventuelt av 
pårørende eller andre som kan hjelpe. 

• Utlånsperioden er tre måneder.  
• Krykker kan kjøpes i resepsjonen på Klukstuen, Finsalsenteret 

eller Prestrudsenteret.
• Har du fått en varig funksjonsnedsettelse kan du kontakte 

kommunal ergoterapeut.

Kontaktinformasjon: Innbyggerservice i Hamar rådhus, 
tlf: 62 56 30 00. Hjemmeside: www.hamar.kommune.no

Ledsagerbevis
Ledsagerbevis omfatter personer med ulike funksjonshemninger. 
Dette utstedes av kultur og frivillighet i Hamar kommune og 
er gratis. Ledsager går gratis inn på kulturarrangementer, mens 
innehaver av kortet betaler gjeldende billettpris.  

Kontaktinformasjon: Innbyggerservice i Hamar rådhus, 
tlf: 62 56 30 00. Hjemmeside: www.hamar.kommune.no

 

Parkeringstillatelse 
for forflytningshemmede
Er du bilfører eller passasjer og har særlig problemer med å 
bevege deg over lange strekninger, kan du søke om parkeringstil-
latelse for forflytningshemmede. Tillatelsen gis i form av et 
personlig parkeringskort som gir deg rett til parkering på 
merkede parkeringsplasser. Kortet gjelder i hele Norge.

Kontaktinformasjon: Innbyggerservice i Hamar rådhus, 
tlf: 62 56 30 00. Hjemmeside: www.hamar.kommune.no
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Støttekontakt
En støtte/aktivitetskontakt skal bidra til at et menneske får bedre 
livskvalitet med mål om trygghet i sosiale situasjoner og at man 
på sikt kunne benytte ulike kultur/aktivitetstilbud på egenhånd. 

Alle søknader skal inneholde mål for søknaden og ønskede 
aktivitet innen en ramme på maks 4 timer pr uke. Hamar kom-
mune har ansatte som særskilt arbeider med aktiviteter og disse 
tilbudene vil bli vurdert først. Det vil bli prioritert å gi tilbud i 
grupper der dette er mulig for å kunne utvikle et sosialt nettverk. 

Legebesøk, frisør, handling etc. anses ikke som en fritidsaktivitet 
og er ikke en oppgave for støttekontakten. 

Kontaktinformasjon: Innbyggerservice i Hamar rådhus, 
tlf: 62 56 30 00. Hjemmeside: www.hamar.kommune.no

 

RÅD OG UTVALG I KOMMUNEN

Brukerrådet for helse og omsorgstjenester
Brukerrådet for helse- og omsorgstjenester er opprettet av kom-
munestyret og er et rådgivende organ til kommunenes tjenester. 
Brukerrådet sørger for at kommunen innhenter brukererfaringer 
og skal være en brobygger mellom brukere, pårørende, tjeneste- 
ytere og ledere. Rådet bidrar også i arbeid som vedrører kvalitet 
og innhold i kommunens tjenestetilbud. 

Brukerrådet har sju medlemmer, samt seks varamedlemmer. 
Medlemmene er i hovedsak rekruttert fra brukerorganisasjoner, 
men også personer med erfaring fra kommunens tjenester er 
representert.

Kontaktinformasjon: Innbyggerservice i Hamar rådhus, 
tlf: 62 56 30 00. Hjemmeside: www.hamar.kommune.no
E-postadresse til rådet: brukerraadh-o@hamar.kommune.no
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Hamar eldreråd
Eldrerådet i Hamar kommune har som hovedmål å ivareta eldres 
levekår og følge med på kommunens politiske og administrative 
virksomheter. Rådet skal delta aktivt og påvirke i saker som har 
betydning for eldre i Hamar kommune.

Kontaktinformasjon: Innbyggerservice i Hamar rådhus, 
tlf: 62 56 30 00. Hjemmeside: www.hamar.kommune.no
 
 

TILBUD OG TJENESTER FRA ANDRE 

Hamar interkommunale krisesenter
Kronborgvegen 23, 2318 Hamar tlf: 62 56 18 30, døgnåpent 
e-post: hik@hamar.kommune.no 
Hjemmeside: www.hamar-krisesenter.no 

Krisesenteret kan kontaktes ved overgrep, vold eller trussel om 
vold i nære relasjoner. Det er et gratis lavterskeltilbud med tilbud 
om samtaler og oppfølging. Det kan også gis midlertidig botilbud 
for kvinner, menn, barn og eldre. Krisesenteret i Hamar er til- 
rettelagt for funksjonshemmede. 

Det er også opprettet en nasjonal kontakttelefon som kan benyt-
tes av de over 60 år som er utsatt for overgrep eller krenkelser, 
eller kjenner noen som er det: Vern for eldre, Nasjonal kontakt- 
telefon: 800 30 196. Åpningstid mandag–fredag kl. 09.00–15.00.
 

Kirken i Hamar og Vang 
Besøksadresse: Holsetgata 2, 2317 Hamar
Kirkens servicetorg:
man - fre  10.00 - 14.00
Telefon: 62 56 37 50
e-post: post.hamar@kirken.no
Hjemmeside: www.kirken-hamar.no
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TT-kort
Tilrettelagt transport (TT) er et tilbud om alternativ transport 
for personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne eller 
sykdom, ikke kan bruke kollektivtransport eller eget kjøretøy. 
Det er Innlandet fylkeskommune som behandler søknadene 
om TT-kort.  https://innlandetfylke.no

Kontaktinformasjon: Kundesenteret i  Innlandet fylkes- 
kommune sitt 02040 eller TT-kort@innlandetfylket.no
Hjemmeside: www.innlandetfylke.no

 

Pasient- og brukerombudet 
Samfunnsoppdraget til Pasient- og brukerombudet er å ar-
beide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser 
og rettssikkerhet. I tillegg skal de bidra til å bedre kvaliteten i 
helse- og omsorgstjenesten.
 
Postadresse: Postboks 212 Skøyen, 0213 Oslo
Tlf: 625 51 490, e-post: ho@pasientogbrukerombudet.no 
Hjemmeside: www.pasientogbrukerombudet.no
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Pensjonisthjelpen
Torggata 73, 2317 Hamar
Tlf: 62 51 00 96 
Åpningstid: 
Mandag–Tordag kl. 10.00–15.00
Fredag kl. 10.00-13.00
Pensjonisthjelpen formidler praktiske betalte tjenester til alders- 
og uførepensjonister.

Har du behov for hjelp eller vil du hjelpe noen med: Praktisk 
hjelp som snømåking, rengjøring, plenklipping, småreparasjoner 
og lignende. Lav timepris.

Praktisk hjelpPraktisk hjelp
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Nyttig på nett
• hamar.kommune.no/friskliv/leve-hele-livet/
• planleggelitt.no
• frivillig.no
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til Hamar Kommune for støtte til utgivelsen

TakkTakk
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