Utförare
Hemtjänst
Presentation av utföraren

Blomstrande Liv i Småland är en lokal utförare av hemtjänst och personlig assistans i Jönköping
till samma pris som den kommunala hemtjänsten.

Tryggt och Säkert val
Vi vill att du ska känna tryggheten med ditt val av
Blomstrande Livs hemtjänst som utförare av hjälp i ditt
hem. Fokus ligger på din trygghet och dina behov. Detta
åstadkommer vi genom våra tre ledstjärnor Kvalitet,
Kontinuitet och God kompetens med hjälp av din
vägleding som vårdtagare.
Alla insatser utgår från dina önskemål och vi lovar
flexibilitet i vårt arbete för bästa tänkbara samarbete
tillsammans lång tid framöver.
Arbetet genomsyras av respekt för din integritet och din rätt till att vara med och påverka arbetet.
Blomstrande Liv vill tillgodose dina behov för att möjliggöra en lättare vardag för dig som vårdtagare, låt
oss göra jobbet och unna dig själv vila istället.

Vi är där för dig, varje dag!
Ditt hem och Vår arbetsplats
Då arbetet utförs hemma hos dig visar personalen stor respekt för att det är ditt hem de vistas i och
samtidigt deras arbetsplats.

Mångspråkig personal och personlig service
För oss är språk och kultur en viktig del i vår verksamhet, varför vi erbjuder personal som kan flera språk
för att lättare kunna kommunicera med dig som vårdtagare samt dina anhöriga. Då du som vårdtagare
kan förmedla dig om det egna behovet kan arbetet som utförs vara betydligt effektivare, kvalitetsrikt
samt behovsanpassat. Allt för att du som individ ska få en skräddarsydd lösning för bästa möjliga
resultat.
Låt oss underlätta det dagliga livet för dig när ålder och funktionsnedsättning gör det svårare!

Insatser som utförs
Omvårdnads- och serviceinsatser.
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Geografiska områden
A6-Ryhov
Barnarp-Odensjö
Brunstorp
Bråneryd
Bymarken
Bäckalyckan
Centrum Väster
Centrum Öster
Dalvik

Egna Hem
Ekhagen
Fridhem
Gamla Flygfältet
Gamla Råslätt
Gråbo-Tormenås
Gräshagen
Grästorp
Haga

Hovslätt Norr
Hovslätt Söder
Huskvarna Centrum
Huskvarna Söder
Jutaholm
Jönköping Söder
Kaxholmen
Kettilstorp
Kortebo

Lockebo
Liljeholmen
Ljungarums kyrkby
Ljungarums industriområde
Mariebo
Norrängen
Norrahammar Norr
Norrahammar Söder
Råslätt
Rosenlund

Skänkeberg
Stensholm-Jöransberg
Tokarp
Torpa
Trånghalla
Vättersnäs
Österängen
Öxnehaga

Tilläggstjänster
Om du mot förmodan skulle behöva mer hjälp utöver dina insatser som ingår i hemtjänsten, erbjuder vi
andra smarta tilläggstjänster så som t.ex. städning, trädgårdstjänst, flyttstädning, fönsterputs samt
andra så kallade hushållsnära tjänster. Detta till ett rabatterat pris där du som kund bara betalar 50 % av
totalkostnaden i form av skattereduktion (RUT-avdrag).

Hustomte - Avgiftsfritjänst
Hustomtetjänsten är avgiftsfri hjälp för dig som är över 65 år. Du kan exempelvis få hjälp med att byta
glödlampor, batterier i brandvarnare, sätta upp gardiner och annat som kräver att du måste använda
stol eller stege. På det sättet försöker vi minska risken för fallolyckor i hemmet bland äldre. Ring oss så
hjälper vi dig!

Synpunkter och klagomål
Du är välkommen att framföra dina synpunkter och eventuella klagomål till oss. Vi är lyhörda och
värdesätter ditt engagemang för att hjälpa oss förbättra vårt arbete.
Det går bra att maila oss, info@blomstrandeliv.com eller ringa oss på 036-291 61 07.
Kontaktuppgifter
Företagets namn:

Blomstrande Liv i Småland

Adress:

Resedastigen 26
554 56 Jönköping

Telefon (även mobil):

036-291 61 07, 0709-93 46 86

Telefontid:

08:00-20:00

Webbadress:

http://www.blomstrandeliv.com/

E-postadress:

info@blomstrandeliv.com

Verksamhetsansvarig:

Martin Younan

Koordinator:

Akad Georges
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