
 PRESENTATION AV DE SOM UTFÖR HEMTJÄNST I VÅR KOMMUN

VERKSAM HETSIDÉ  OCH  VISION 

Alla kunde r som vi tar hand om ska känna trygghet och 

bemötas med r espekt. Målet är att du som vårdtagare 

ska kunna  bo hemma så länge du önskar. Vi erbjuder 

hemtjänst m
 
ed personlig service och omsorg, en service 

som utformas efter dina egna behov och önskemål. Vi 

arbetar me d kontinuitet så att du i största möjliga mån 

ska få träffa  samma person så ofta du vill och behöver. 

Vår persona l har många års vana att arbeta med äldre 

och arbeta r med hjärtat.  

Att få arbe ta med människor utifrån deras behov och 

vara en ex tra resurs, en hjälpande hand när det behövs. 
Att vara en trygghet och att från hjärtat få arbeta med 

vård, servic e och omsorg. Med dessa tankar börjar vårt 

dagliga arbe te inom Hemtjänsten 

VI  UTFÖR   FÖLJANDE  TJÄNSTER 

Alla tjänster  som din biståndshandläggare har beviljat 

Hemtjänst  

Hemsjukvå rd 
Rehab 

Vi svarar dagtid på ditt larm när du är kund hos oss 

VI UTFÖR  FÖLJANDE TILLÄGGSTJÄNSTER 

Trädgårdsa rbete, storstäd, fönstertvätt och 

gardinuppsä ttning. Matlagning och bakning. Dagsresor.  

Fråga oss om  du behöver hjälp med någonting utöver 

detta så hjälpe r vi dig mer än gärna.  

Alla tillägg stjänster faktureras med fakturamodellen 
och det betyder att RUT bidraget redan är avdraget. Vi 

sköter allt pappersarbete med Skatteverket. Du som 

kund behöver inte oroa dig och vi ser till att det blir rätt. 

Kontaktuppgifter: 

Anne Maaninka 

Tel: 0708-556 202 

Epost: anne.maaninka@anneliina.se
Hemsida: www.anneliina.se 

GEOGRAFISKA  OMRÅDEN 

Söder: Bohus och Surte.  

Mitt: Alafors, Nol och Nödinge.  

Norr: Skepplanda och Älvängen. 

VÅR  KOMPETENS 

All personal har utbildning inom vård och omsorg. 

Vi har personal som talar både finska och svenska 

DEN HÄR INFORMATIONEN ÄR EN DEL I ALE KOMMUNS UPPDRAG ATT INFORMERA VÅRA OMSORGSTAGARE OM DE FÖRETAG 

SOM

GODKÄNTS AV KOMMUNEN OCH DÄRFÖR FÅR VARA VERKSAMMA INOM HEMTJÄNSTEN.

 Anneliinas Hemtjänst

mailto:info@anneliina.net

