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April, april! 

Äntligen börjar vi gå mot ljusare tider och inom 
kort hoppas vi på att få njuta av lite av lite 
grönska och vackra färger som naturen erbjuder! 
Detta är en sammanfattning av läget hos oss på 
Allegio.  
 

Det går snabbt när man har roligt! 

Nyligen firande vårt kontor två år. Vi är så otroligt glada 

och stolta över att få förtroendet att utföra Eran hemtjänst. Varje månad väljer nya kunder oss som 

utförare, de flesta har fått rekommendationer om oss genom vänner och bekanta – dvs. Er. Vi vill rikta att 

varmt tack till alla Er! 

 

Kundaktiviteter 

Vi saknar att ha våra kundaktiviteter tillsammans med Er. Vi hoppas på att kunna återuppta dessa under 

våren. Vi har pausat dessa under pandemin för att undvika smittspridning. Kundaktiviteter är något som 

vi i regel brukar ha månatligen. Vi gör olika saker, det kan vara gemensamma promenader, utflykter, 

midsommarbord m.m. Detta gör vi för att ge dig som kund lite guldkant i vardagen. Håll gärna utkik i 

brevlådan efter inbjudan! 

Vi vill göra skillnad för dig 

Vårt mål är att ge en fin omsorg med hjärtat.  Vi arbetar aktivt med 

kvalité. Det är samma person som kommer hem till dig alla vardagar, 

vårt mål är att Du ska träffa så få medarbetare som möjligt. Ordning 

och reda är grundläggande för oss för att kunna ge en trygg 

hemtjänst. 

 

Tomatplantor 

Förra året planerade vi tomatplantor här på 

kontoret och delade senare under våren ut 

dessa till er. Det var ett uppskattat och 

vinnande koncept så vi beslöt oss för att 

göra det till en tradition. Flera av våra 

kunder gjorde detta till en tävling om vem 

som fick den första tomaten. Om våra 

fingrar är lika gröna som förra året kommer 

ni under senare delen av våren att få en fin liten planta av oss.  

  

 

 Dags att putsa 
fönsterna eller 
vårstäda?  
 
Du vet väl om att vi kan hjälpa 
dig med fönsterputs? Efter RUT-
avdrag är kostnaden 219 kr/h. 
Allegio administrerar din 
skattereduktion direkt med 
Skatteverket. 
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Lyckas du komma på vilket namn vi söker? 

1. Honom får man ut det mesta av? ___________________________ 

2. Skriv ett pojk / flicknamn där man kan säga namnet  

både framlänges och baklänges utan att det blir tokigt? ___________________________ 

3. Går man på i skogen? ___________________________ 

4. Finner man fågelägg i? ___________________________ 

5. Är han till sin syster? ___________________________ 

6. Finns både i skogen och i djurparken ___________________________ 

7. Kan du slå på ett snöre ___________________________ 

8. Där är din arm fäst på kroppen. ___________________________ 

9. Anser hon om ärliga svar ___________________________ 

10. Anser hon om öken ___________________________ 

11. Använder hon när hon hänger tvätten ___________________________ 

12. Är den potatis han ännu har i munnen ___________________________ 

13. Är han som kan mycket om elektricitet? ___________________________ 

14. Behöver han för att ringa ___________________________ 

15. Blir hon när hon klipper fåren? ___________________________ 

16. Blir hennes vänner om hon förolämpar dem ___________________________ 

17. Bör han - när han diskuterar - ha rätt ___________________________ 

18. Den här tjejen har sin lediga dag ___________________________ 

19. Den korta mamman kallas så? ___________________________ 

20. Det här äter han till frukost varje morgon ___________________________ 

21. Det här säger hon om uppskattande om den goda fruktdrycken ___________________________ 

Vi är stolta och tacksamma för 

att Du valt oss som utförare! Tack 

för ett gott samarbete!  

Med Varma hälsningar från oss 

alla på Allegio Västerort! 

Facit: 1 Max, 2 Otto, Ebbe, Anna, 3 Stig, 4 Bo, 5 Bror, 6 Björn, 7 Knut, 8 Axel, 9 Sanna, 10 Sandy, 11 Lina, 12 Osvald, 13 Elvis, 14 Jack, 15 Ul(l)rika, 

16 Arja, 17 Isak, 18 Frida, 19 Lille-mor, 20 Teofil, 21 Josefin 
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