Utförare
Hemtjänst
Presentation av utföraren

Stormtrivs Livskvalitet är ett lokalt företag i Jönköping som erbjuder hemtjänst med trygg och kunnig
personal och till samma pris som kommunen tar .

Vår hemtjänst utförs av undersköterskor som har gedigen erfarenhet och stor kompetens inom
omvårdnad. Tillsammans med
chefen, som är legitimerad
sjuksköterska, skapar vi en
äldreomsorg av högsta kvalitet.

När Du väljer oss, börjar vi alltid
med ett besök där vi
tillsammans med Dig samtalar
kring hur Du vill ha det. Du får en
personlig kontaktperson.

För oss är det viktigt att arbeta med ett professionellt bemötande, se Dina behov och utföra hemtjänsten
med engagemang och gott omdöme. Vi är snabba att lyssna in Dina behov om Du vill ändra på något
och positiva till att se andra lösningar som gynnar Dig.

Vi skapar en stabil och trivsam relation till Dig och gör vårt bästa för att underlätta din vardag.
Vår personal är lätt att känna igen, då vi har Stormtrivs arbetskläder och legitimation. Allt för att du skall
känna dig trygg.
Det är lätt att komma i kontakt med oss då vi finns tillgängliga på telefon mellan 07.00 – 22.00 alla dagar.

Vi har flerspråkig personal för att kunna möta människor med olika språk.

Sammanfattningsvis är det vårt budskap att vi skapar trygghet för Dig med vår kunniga personal som
arbetar med omtanke och värme som ledstjärnor.

Insatser som utförs
Omvårdnads- och servicetjänster.
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Utförare
Hemtjänst

Geografiska områden
A6-Ryhov

Egna Hem

Haga

Kortebo

Skänkeberg

Brunstorp

Ekhagen

Hovslätt Norr

Liljeholmen

Stensholm-Jöransberg

Bråneryd

Fridhem

Hovslätt Söder

Ljungarums kyrkby

Tokarp

Bymarken

Gamla flygfältet

Huskvarna Centrum

Lockebo

Torpa

Bäckalyckan

Gamla Råslätt

Huskvarna Söder

Mariebo

Vättersnäs

Centrum Väster

Gråbo-Tormenås

Jutaholm

Norrängen

Österängen

Centrum Öster

Gräshagen

Jönköping Söder

Rosenlund

Öxnehaga

Dalvik

Grästorp

Kettilstorp

Råslätt

Tilläggstjänster
Behöver Du mer hjälp än det som ingår i hemtjänsten, kan vi erbjuda en mängd olika tilläggstjänster t.ex
storstäd, fönsterputs, trädgårdstjänst och flyttstäd. Tilläggstjänsterna är så kallade hushållsnära tjänster
som ger Dig 50 % rabatt i form av skatteavdrag.

Synpunkter och klagomål
Vi vill använda synpunkter och klagomål i vår strävan att ständigt förbättra verksamheten. Kontakta oss
via kontaktuppgifter se nedan, avsedd blankett eller via din kontaktperson.

Kontaktuppgifter
Företagets namn:

Stormtrivs Livskvalitet AB

Adress:

Fogdegatan 1 A, 554 54 Jönköping

Telefon (även mobil):

036 -36 90 49, Mobil 0760-50 90 49
Huvudkontor 036 - 36 90 40

Telefontid:

07:00 – 22:00 alla dagar

Webbadress:

www.stormtrivs.se

E-postadress:

ingela@stormtrivs.se

Verksamhetsansvarig:

Ingela Everland
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