Utförare
Hemtjänst
Presentation av utföraren
För oss handlar vardagen lika mycket om tjänster och känslor. Vi har varit ett fristående, lokalt alternativ
inom hemtjänsten sedan 2009. Det första i kommunen, och faktiskt ett av de första i Sverige. Vi vill möta
många människors behov både praktiskt och känslomässigt.
Idén om Basic Care Unit föddes i det faktum att vi ansåg att professionalitet, flexibilitet, lyhördhet och
bemötande är viktiga faktorer beträffande vård och omsorg. I Jönköping har vi gjort stor skillnad på den
punkten. Det tänker vi fortsätta med.
Drömmar, längtan och stämningar måste man fortsätta att bejaka livet ut, det får aldrig begränsas. Det är
därför vi finns. Livskvalitet för oss handlar om att lyssna och anpassa oss, både på lång och kort sikt. Men
framför allt i stunden; att på kort varsel kunna ställa om planerna. Skiner solen plötsligt varmt och livligt
en tidig dag i april, så kan vi välja att gå en långpromenad istället för att till varje pris dammsuga. Men
bara om Du själv vill så klart.
Basic Care Unit är den enda hemtjänsten som har egen läkare, sjukgymnast, sjuksköterska och
arbetsterapeut i hemtjänsten. Vår tanke med denna satsning är att säkerställa vård- och omsorgsbehovet
hos våra hemtjänstklienter.
Som tack för att vi har fått Ditt förtroende att vara Din hemtjänstutförare får Du 2 timmar per månad, utan
extra kostnad, att disponera hur Du vill. Vi hoppas att vi kan bidra med till att öka Din livskvalité.

Insatser som utförs
Omvårdnads- och serviceinsatser.
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Kettilstorp

Rosenlund

Öxnehaga

Tilläggstjänster
Skottning, städning, klippning, hämtning och en hel del annat. Inom ramen för RUT-avdraget hjälper vi
Dig med allt som hindrar Dig från att njuta av ledighet och fritid. Vi putsar fönster, städar in i minsta vrå,
klipper gräs, rensar i rabatter och åker till sortergården, måndag till söndag om det behövs.
Vår kvalitetsgaranti innebär att om Du mot förmodan inte tycker att vi utfört tjänsten som vi kommit
överens om åtgärdar vi det Du är missnöjd med. Vår framgång bygger på Din tillfredsställelse.
Vi värdesätter Dig och Din livskvalitet så låt Dina bekymmer bli vårt huvudbry!

Synpunkter och klagomål
Dina synpunkter och eventuella klagomål tar vi gladeligen emot via antingen e-post, info@bcu.se, via
Din kontaktperson eller om Du ringer till verksamhetschefen Vilbert Soleymanian, 036-16 44 42.

Kontaktuppgifter
Företagets namn:

Basic Care Unit AB

Adress:

Gjuterigatan 9, 553 14 Jönköping

Telefon (även mobil):

036- 16 44 42, mobil: 0730- 96 44 42

Telefontid:

Vardagar 08:00 - 16:30, övrig tid mobil: 0730-96 44 42

Webbadress:

www.bcu.se

E-postadress:

info@bcu.se

Verksamhetsansvarig:

Vilbert Soleymanian, Verksamhetschef, 036-16 44 42,
vilbert@bcu.se
Marie Lundberg, administratör, 036- 16 44 42 , marie@bcu.se
Kristina Almaleh, administratör, 036- 16 44 42, kristina@bcu.se
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