
Serviceerbjudanden Strömstads kommun 

Packning och utkörning av matvaror 

Ica Kvantum i Strömstad                                                                             
Butiken öppnar en timme tidigare 07.00 – 8.00. Det gäller vardagar tillsvidare, 

men bara för dem som befinner sig i riskgrupper för coronaviruset och 

personer 65+ 

Handla online https://www.ica.se/handla/ica-kvantum-stromstad-id_14812/                            

Hemleverans eller hämta i butik.                                                                               

Kontakt 0526 – 717 400 

Willys                                                                                                         
Willys Click & Collect. Gör dina inköp i webbutiken och hämta maten vid 

hämtastationen i anslutning till butiken när det passar dig.     

https://www.willys.se/butik/2652                                                             
Kontakt 0526 – 650 500  

Stene Mat                                                                                                              
För mer information och beställning tfn  0526 – 300 20. Betalning sker med 

swish, vipps eller kontanter. För leverans av varor ring dagen innan. Gratis 

hemleverans 

Eurocash                                                                                                      
Beställ varor från beställningsformulär på webben. Hämta i butik, för riskgrupp 

finns ett särskilt utlämningsställe.  https://eurocash.se/inkopslista/           

Kontakt 010-550 55 98.                                                        

Facebookgrupper                                                                                                            
Nätverk på facebook som består av frivilliga som erbjuder hjälp med att handla 

och göra apoteksärenden m.m.                            

Din granne i Tanums & Strömstads kommun Kontaktperson, Ida Östholm på 

0727 – 17 66 32  eller på mejl till tanum.stromstad@gmail.com så 

vidarebefordrar hon förfrågan till någon av gruppens utsträckta händer.  

Handlingshjälpen i Strömstad                                                                    

https://www.facebook.com/groups/2820884687991724                   
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Apoteksärenden 

Frivillignätverken ”Handlingshjälpen i Strömstad” och ”Din granne i Tanum & 

Strömstad” på facebook hanterar även apoteksärenden. Det som gäller är att 

man har med sig bådas legitimationer och att man vet namnet på medicinen. 

Kronans apotek -  Centrum O526 -170 613 

De kan bistå om någon har problem med att ta sig till apoteket för att hämta 

ut/få hem sina mediciner. Det finns olika lösningar som man kan diskutera med 

apotekets personal. 

 

Övrigt 

GUDEBO Hundpensionat 

Hundpensionat på gård - ca 15 minuter från Strömstad. 

http://www.gudebo.se/hundpensionat/hundpensionat.htm  

Blir man sjuk kan man höra av sig till dem om hunden behöver tillsyn dygnet 

runt. De kan även åka och hämta hunden om så behövs. 

 

Kontakta dem på telefon: +46 (0) 526 23234 eller +46 (0) 707 305 633 

 

Röda Korset                                                                                                                     

För att möta den oro som många människor upplever på grund av coronakrisen 

har Röda Korset startat en stödtelefon. Stödtelefonen är bemannad av Röda 

Kors-volontärer och personal som är utbildade i krisstöd.Tel: 0771 900 800 

Öppettider: måndag till fredag kl.12.00-16.00 

Äldrelinjen 
Om du känner oro ring 020-22 22 33. Vardagar kl 10-15. 

Viktiga telefonnummer 

 För allmänna frågor om covid-19, ring 113 13. 
 För sjukvårdsrådgivning, besök Vårdguiden, www.1177.se eller ring 

telefonnummer 1177, linjen är öppen dygnet runt. 
 Vid livshotande tillstånd ring 112. 
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