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Sommaren är över och nu kommer hösten åter med fina färger i träden. 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 anser 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 den absolut mest kompetenta personalen i 

hela branschen och all personal hos oss arbetar verkligen med hjärtat! 

Du som kund eller anhörig är alltid varmt välkommen att kontakta mig 

på telefonnummer 076-698 57 57. 

Covid-19 

Vi följer kommunernas och regionernas riktlinjer och rutiner vad gäller Coronaviruset, vilket i grund 

och botten styrs av Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer.  

Vi tillämpar god handhygien och basala hygienrutiner. I detta innefattas noggrann handhygien och 

användning av handsprit, byte av arbetskläder dagligen eller oftare vid behov samt användning av 

skyddsutrustning. Allegio Omsorg har under hela covid-19-utbrottet haft tillgång till den 

skyddsutrustning inklusive munskydd som krävts för att medarbetarna ska kunna utföra vård- och 

omsorg enligt riktlinjer och rekommendationer som myndigheterna föreskrivit. 

Utvalt manskap 

Idag är vi över 200 anställda undersköterskor, vårdbiträden och 

lokalvårdare - vi har kollektivavtal. Vi är ingenting utan vår duktiga 

personal! Kompetens är viktigt – vi har därför en hög utbildningsnivå 

på våra anställda med särskild inriktning på demens och palliativ 

omvårdnad. 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 den bästa och mest 

engagerade personalen! 

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, 076-

698 57 48. 

  

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. 

http://www.allegio.se/
mailto:vasterort@allegio.se
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Månadens ordfläta! 

Fyll i ordflätan, leta 

fram ordet som 

siffrorna bildar och 

lämna talongen till 

din kontaktperson, 

alt. posta till oss. 

Vinnare 

presenteras med 

namn i nästa 

kundbrev. 

Vinnaren vinner 3 

paket kaffe. Sista 

svarsdatum är 

1/12-20. 

 

 

 

 

 

 

Rätt ord är:____________________________________ 

 

Namn: _______________________________________ 

Tack för ett gott samarbete med 

Varma hälsningar från oss alla på 

Allegio Västerort! 

http://www.allegio.se/
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