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Januari 2022 
Så var ännu en jul över och snart kommer förhoppningsvis våren. Detta är en sammanfattning av 

läget hos oss på Allegio.  

Jag heter Elin och arbetar som verksamhetschef på vårt kontor i Västerort. 

Många av er har jag träffat och pratat med men flera av er har jag inte fått 

möjlighet att träffa ännu, därav tycker jag att en presentation av mig är på sin 

plats. Jag arbetar tillsammans med världens bästa grupp där vi har högt i tak 

och utvecklar vår verksamhet tillsammans – varje dag! Jag vågar påstå att vi 

har de absolut mest kompetenta medarbetarna i hela branschen och alla 

medarbetare hos oss arbetar verkligen med hjärtat! Du som kund eller 

anhörig är alltid varmt välkommen att kontakta mig på telefonnummer 076-

698 57 57 eller elin.tornberg@allegio.se 

Brukarundersökning 

Strax kommer Socialstyrelsen skicka ut den årliga brukarundersökningen hem till dig. Vi skulle uppskatta 

otroligt mycket om du tar dig tid att svara på den. Vi hjälper dig gärna att posta kuvertet om du har svårt 

att ta dig till en brevlåda. Vi vill gärna veta vad du tycker om oss! 

 

Nu är vi äntligen Stjärnmärkta! 

I december 2021 blev vi äntligen stjärnmärkta hos Svenskt Demenscentrum. Vi har tillsammans gått en 

omfattande utbildning under hela hösten och nu äntligen har hela enheten fått sitt diplom och alla 

medarbetare har fått personliga diplom! Utbildningen handlar om arbete med demens och om hur vi ska 

ge omsorg på bästa möjliga sett! 

Utvalt manskap 

Allegio är inget utan våra duktiga medarbetare! Kompetens är viktigt – 

vi har därför en hög utbildningsnivå på våra anställda och alla besitter 

gedigen erfarenhet inom vård och omsorg. Namnet Allegio kommer 

från latinets Legio som betyder ”utvalt manskap” – det är utifrån den 

devisen vi arbetar: vi vet att vi erbjuder den bästa tjänsten när vi också 

har de bästa och mest engagerade medarbetarna! Vårt mål är att du som 

kund ska träffa så få medarbetare som möjligt. 

 

Synpunkter & Förbättringsförslag 

Vi vill och kan alltid bli bättre! Har du synpunkter och 

förbättringsförslag, prata gärna med din kontaktperson. Du kan också 

ringa till oss på kontoret på Tel: 076-698 57 48. 

  

Behöver du sällskap för att 
komma ut på olika 
aktiviteter?  
 
 Du vet väl om att du har 
möjlighet att ansöka om 
ledsagning, som är helt 
kostnadsfritt, via din 
biståndshandläggare? 
Ledsagaren kan följa med på 
olika aktiviteter eller ärenden, 
exempelvis kan det vara 
besök på kyrkogården, åka 
och fika på café eller handla 
kläder. 
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Lyckas du komma på vilken svensk stad vi söker? 

1. FOLKSAMLING ___________________________ 

2. VÅT OMFAMNING ___________________________ 

3. DUNGE ___________________________ 

4. KORTBYXA ___________________________ 

5. HUVUDVÅLD ___________________________ 

6. STOR BÖLD ___________________________ 

7. KUNGAPRYDNAD ___________________________ 

8. INSEKTSHONA ___________________________ 

9. PENNINGBRYGGA ___________________________ 

10. VACKER PLATS ___________________________ 

11. FLODMAT ___________________________ 

12. GÖR BOFAST ___________________________ 

13. BLIR OST ___________________________ 

14. LÅT ORT ___________________________ 

15. FÅGELKLIPPA ___________________________ 

16. BOND FRU ___________________________ 

17. TIMMERÖ ___________________________ 

18. GRUSFJORDEN ___________________________ 

19. TRÄDVATTEN ___________________________ 

20. UTHUSET ___________________________ 

21. FÅGELSKYDDSFJORDEN ___________________________ 

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 Skara, 2 Kramfors, 3 Lund, 4 Trosa, 5 Nacka, 6 Varberg, 7 Karlskrona, 8 Malmö, 9 Örebro, 10 Fagersta, 11 Åmål, 12 Borlänge, 13 Ystad, 

14 Visby, 15 Falkenberg, 16 Mora, 17 Stockholm, 18 Sandviken, 19 Eksjö, 20 Boden, 21 Örnsköldsvik 
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