
TILBUD FRA SIDEBYGNINGEN,

FRA 2. AUGUS

Dette er et tilbud til deg som synes dørterskelen hjemme ofte kan bli litt for høy, 

men du har et ønske om å komme deg ut i det sosiale livet.

deg, og kjører deg hjem igjen. Helt gratis og uten vedtak.

Hvis du er bosatt i Tønsberg eller 

å undersøke de ulike lavterskeltilbudene, kan du i perioden august og ut desembe

benytte deg av dette tilbudet

Slik fungerer det: Du ringer

avtale. De kommer hjem til deg og 

Dere avtaler hvor mange ganger de skal hente deg, kjøre deg til sted/aktivitet og 

hjem igjen, før dere sammen prøver å benytte buss eller eventuelt gå. Målet er at du 

etter å ha blitt fulgt trygt inn på et sted du trives, skal kunne komme deg til og fra på

egen hånd.  

Vi har MANGE tilbud du kan benytte deg av, både innenfor trening/idrett, det 

kreative, ulike kurs, det sosiale livet, med mer. For et lite innblikk kan du sjekke ut 

Sidebygningen sin hjemmeside 

kan du finne mer informasjon på: Sidebygningen, Aktiv på dagtid Tønsberg, 

tREffpunktet, Brobygger’n hobbysenter, Brobygger’n kafé, Friluftsgruppa 

Sidebygningen.  Linda og Mariell kan ringes til og 

og klokkeslett:  

Linda tlf 468 31 090       mandager mellom kl. 13.00 og 20.00

 

                                       onsdager mellom kl. 9.00 og 

 

                                       torsdag

 

Mariell tlf 480 42 911     mandager mellom kl. 9.00 og 16.00

 

                                       onsdager mellom kl. 9.00 og 16.00

 

                                       fredager 

 

                                                 

 

TILBUD FRA SIDEBYGNINGEN,

FRA 2. AUGUST TIL 31. DESEMBER 2021

Dette er et tilbud til deg som synes dørterskelen hjemme ofte kan bli litt for høy, 

men du har et ønske om å komme deg ut i det sosiale livet. Vi kommer og henter 

deg, og kjører deg hjem igjen. Helt gratis og uten vedtak. 

u er bosatt i Tønsberg eller Færder kommune og er over 20 år, og har l

å undersøke de ulike lavterskeltilbudene, kan du i perioden august og ut desembe

g av dette tilbudet.  

Slik fungerer det: Du ringer eller sender melding til Linda eller Mariell og gjør en 

avtale. De kommer hjem til deg og sammen legger dere en plan for veien videre. 

Dere avtaler hvor mange ganger de skal hente deg, kjøre deg til sted/aktivitet og 

hjem igjen, før dere sammen prøver å benytte buss eller eventuelt gå. Målet er at du 

etter å ha blitt fulgt trygt inn på et sted du trives, skal kunne komme deg til og fra på

Vi har MANGE tilbud du kan benytte deg av, både innenfor trening/idrett, det 

kreative, ulike kurs, det sosiale livet, med mer. For et lite innblikk kan du sjekke ut 

Sidebygningen sin hjemmeside www.sidebygningen.no, eller se på Facebook. Der 

kan du finne mer informasjon på: Sidebygningen, Aktiv på dagtid Tønsberg, 

tREffpunktet, Brobygger’n hobbysenter, Brobygger’n kafé, Friluftsgruppa 

Linda og Mariell kan ringes til og gjøres avtaler med

mandager mellom kl. 13.00 og 20.00 

onsdager mellom kl. 9.00 og 16.00 

torsdager mellom kl. 9.00 og 16.00 

mandager mellom kl. 9.00 og 16.00 

onsdager mellom kl. 9.00 og 16.00 

fredager oddetallsuker: mellom kl. 12.00 og 20

                    partallsuker: mellom kl. 9.00 og 16.00

 

TILBUD FRA SIDEBYGNINGEN, 

T TIL 31. DESEMBER 2021 

Dette er et tilbud til deg som synes dørterskelen hjemme ofte kan bli litt for høy, 

Vi kommer og henter 

Færder kommune og er over 20 år, og har lyst til 

å undersøke de ulike lavterskeltilbudene, kan du i perioden august og ut desember 

Linda eller Mariell og gjør en 

sammen legger dere en plan for veien videre. 

Dere avtaler hvor mange ganger de skal hente deg, kjøre deg til sted/aktivitet og 

hjem igjen, før dere sammen prøver å benytte buss eller eventuelt gå. Målet er at du 

etter å ha blitt fulgt trygt inn på et sted du trives, skal kunne komme deg til og fra på 

Vi har MANGE tilbud du kan benytte deg av, både innenfor trening/idrett, det 

kreative, ulike kurs, det sosiale livet, med mer. For et lite innblikk kan du sjekke ut 

, eller se på Facebook. Der 

kan du finne mer informasjon på: Sidebygningen, Aktiv på dagtid Tønsberg, 

tREffpunktet, Brobygger’n hobbysenter, Brobygger’n kafé, Friluftsgruppa 

gjøres avtaler med følgende dager 

oddetallsuker: mellom kl. 12.00 og 20.00 

.00 


