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Sköna Maj, Välkommen!
Nu nalkas sommaren som stormsteg och vi får passa på att
njuta av alla vackra färger som naturen erbjudet just nu. Tänk
att det redan gått ett år sedan öppningen av vårt kontor,
varje månad väljer nya kunder att ha oss som utförare av sin
hemtjänst, det är oerhört glädjande att vi får det stora
förtroendet! Detta är en sammanfattning av läget hos oss på
Allegio.

Covid-19
Vi fortsätter att följa kommunernas och regionernas riktlinjer och rutiner vad gäller Coronaviruset,
vilket i grund och botten styrs av Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer.
Majoriteten av alla våra medarbetare och kunder är nu vaccinerade mot Covid-19.
Semesterperiod

Dags att putsa fönsterna?
Du vet väl om att vi kan
hjälpa till med fönsterputs?
Efter RUT-avdrag är
kostnaden 199 kr/h. Allegio
administrerar din
skattereduktion direkt med
Skatteverket.

Snart är det dags för våra fantastiska medarbetare att få lite
välförtjänt ledighet och återhämtning efter det här, minst sagt,
speciella året. Vi har redan rekryterat våra sommarvikarier och vår
målsättning är att det är en och samma person som ska ersätta din
ordinarie kontaktman när hen är på semester. Är det så att du ska
resa bort i sommar, meddela oss gärna i så god tid som möjligt så vi
kan avboka dina besök.

Synpunkter & Förbättringsförslag
Vi vill och kan alltid bli bättre! Har du synpunkter och
förbättringsförslag, prata gärna med din kontaktman. Du kan också
ringa till kontoret och prata med Planeringsledare eller Chef, 076698 57 48.

Tack för ett gott samarbete med
Varma hälsningar från oss alla på
Allegio Västerort!
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Kluriga gåtor:
En frukt- och grönsakshandlare är 54 år gammal, 175 cm lång och har 43 i skonummer.
Vad väger han?
Svar:__________________________________
Vilka tanter är mest populära?
Svar: _________________________________
Vad är det som är smittsamt men som ingen fruktar?
Svar:_________________________________

1. Vad äter man på den speciella tisdagen med som är fylld med mandelmassa?
2. D-vitaminkälla som är varm?
3. För att göra en pannkaka behöver man Ägg, mjölk, salt samt….
4. Båt av trä
5. Djur som grymtar
6. Förra månaden
7. Denna månad
8. Ett gott skratt förlänger livet! Är ett…
Vilket ord bildas? ___________________________________
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