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December 2022! 
Vi närmar oss redan slutet av året och har nu jul  
samt nyår framför oss.  

 
 

Detta är en sammanfattning av läget hos oss på 
Allegio;  

RUT-Hushållsnära tjänster 
Vi vill meddela att det kommer ske en höjning av 

RUT kostnaden efter årsskiftet. Idag är kostnaden 

219 kr/timme, efter årsskiftet kommer kostnaden att 

vara 240 kr/timme. 

Vi har äntligen fått en efterlängtad kollega som 

kommer att ta hand om våra Rutkunder, emellanåt 

även lite hemtjänstkunder vid städinsatser.  

Är du i behov av RUT tjänster såsom fönsterputs, 

städ, tvätt, promenad etc? kontakta oss gärna så 

berättar vi mer! 

Kundaktiviteter 

Under hösten har vi har haft Bingo på båda våra enheter i Borås, Kungsgatan och Källbäcksrydsgatan vid 
två olika tillfällen.  

Ni är hjärtligt välkomna till Luciafirande här på kontoret den 12/12 kl. 13:00, det utlovas fin sång och 
luciafika. Prata gärna med din kontaktperson eller ring till oss på kontoret om du vill komma, svar önskas 
senast 9/12. 

Utvalt manskap 

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. 

Kompetens 

Kompetens är viktigt – vi håller nu därför på att utbilda våra medarbetare i stjärnmärkt demens. Under 

våren kommer de att arbeta aktivt med att förbättra omvårdnaden kring de kunder som har en 

demensdiagnos. Allegio är inget utan våra duktiga medarbetare! 

Synpunkter & Förbättringsförslag 

Vi vill och kan alltid bli bättre! Har du synpunkter och förbättringsförslag, prata gärna med din 

kontaktperson. Du kan även ringa till oss på kontoret, 

Aida & Lena: 0761-961900, Julia: 0760-299065.  

 

Vi vill tacka alla våra fina kunder för detta år och ser framemot 2023! 

http://www.allegio.se/
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Frågesport med tema jul 
 
1. När kom receptet till julmust fram? 

    a. I början av 1900-talet. 

    b. I slutet av 1600-talet. 

    c. I mitten av 1950-talet 

 

2. Vem har skrivit berättelsen om Karl-Bertil Jonssons julafton? 

    a. Tage Danielsson 

    b. Astrid Lindgren 

    c. August Strindberg 

 

3. Under jul firar vi Jesu födelse. Vad talade Jesus för språk? 

    a. Grekiska 

    b. Arameiska 

    c. Hebreiska 

 

4. Tomtegröt är en klassiker när det närmar sig juletider. Vad har man i den, förutom vatten 

socker och salt?  

    a. Risgryn, mjölk, smör och kanel 

    b. Risgryn, Nejlikor, mjöl, mjölk och kanel 

    c. Risgryn, saffran, kanel och ingefära 

 

5. Från vilken julsång kommer följande rader: ”Stjärnorna de tindra så klara. Gossar låt oss 

lustiga vara. En gång blott om året så en fröjdefull jul vi kan få”?  

    a. O helga natt 

    b. Stilla natt 

    c. Staffan var en stalledräng 

 

6. På trettondagsafton, den 6 januari, firas två saker – Kristi dop och… Ja, vadå? 

    a. Jesus mor Jungfru Maria, från Nasaret, föddes denna dag 

    b. Betlehem stad grundades denna dag 

    c. De tre vise männen nådde fram till stallet för att hylla det nyfödda Jesusbarnet 

 

7. Vad heter kyrkoceremonin som brukar hållas på julaftonsmorgon? 

    a. Kyrkomorgon 

    b. Julmorgon 

    c. Julottan 

 

8. I år är Babben Larsson julvärd i SVT. Men vem var det i fjol? 

    a. Tareq Taylor 

    b. Sanna Nielsen 

    c. Kalle Moraeus 

 

 

 

 

Rätta svaren: 1a, 2a, 3b, 4a, 5c, 6c, 7c, 8a 
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