
TURKØB FOR PENSIONISTER 

Tlf. 4444 3266



Hvad er Turkøb?

Turkøb er et tilbud til pension-
ister i kommunen, der ønsker 
at handle ind selv og som er 
blevet visiteret af lokalom-
rådekontoret. 

Du bliver hentet på din bopæl 
og kørt til et indkøbscenter, 
hvor du kan handle eller 
gøre ærinder i ca. 1 ½ time. 
Derefter bliver du kørt hjem og 
får dine varer båret op, hvis 
dette skulle være nødvendigt.

Hvordan kommer 
du med?

Det eneste du skal gøre er at 
kontakte dit lokalområdekontor 
og give dem besked om, at du 
gerne vil tilmeldes Turkøb-
ordningen med HARBIRK. 

Når vi er blevet kontaktet af 
områdekontoret, henvender vi 
os til dig telefonisk og aftaler, 
hvilken ugedag du kan komme 
af sted. Du vil herefter mod-
tage et brev, hvor vi bekræfter 
datoen for opstart. 



Da vi kører i alt slags vejr, kan 
du være sikker på at komme på 
turkøb på den aftalte dag til det 
aftalte tidspunkt.

På selve dagen

Chaufføren ringer til dig ca. 10 
min. før ankomst, så du kan nå 
at gå ned til hoveddøren. 

Du kan kende bussen på vores 
velkendte farver og ved, at der 
står Harbirk på siden af bussen. 

Du og de andre passagerer, der 
er tilmeldt ordningen, bliver kørt 
til et indkøbscenter, hvor du kan 
foretage indkøb og ærinder på 
egen hånd. 

Inden chaufføren sætter dig af, 
får du besked om hvor og hvad
tid I skal mødes igen. 

Når du har handlet, kører chauf-
føren dig hjem igen og bærer 
varerne op, hvis dette skulle 
være nødvendigt. 

Vær opmærksom 
på

• Du kan købe op til 11 kg. 
varer.

• Du kan handle i ca. 1 ½ 
time.

• Du kan få bragt dine varer 
til entrédøren.
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Om Harbirk

Harbirk er et dansk ejet familiefirma, der blev grundlagt 
i 1967. 

Vi kører med de mest moderne og miljøvenlige busser. 

Der lægges vægt på, at vores passagerer får den bedste 
oplevelse, som sikres ved høj komfort og personlig kunde-
service af vores rutinerede og servicemindede chauffører. 

Vores busser er indrettet med klimaanlæg og gulvvarme 
og har let og ubesværet indstigning for gangbesværede 
passagerer.  


