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Välkommen 2023 

Nu har år 2022 passerat i en rasande fart och vi vill tacka er 

alla för det gångna året. Vi har haft det tufft till och från, 

framför allt med vädret, men vi har också haft väldigt roligt 

med allt från simning till julbord tillsammans med er kunder. 

 Vi välkomnar nu 2023 med öppna armar och hoppas på 

många fler kundaktiviteter som vi kan utföra tillsammans 

med er! 

Tyvärr så verkar Covid ha tagit fart igen men vi hoppas att vi 

snart ska kunna bjuda in er till fler gemensamma träffar med 

olika aktiviteter. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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. I din kundpärm så finns även ett formulär som du kan 

skicka in till oss. 

 

 

 

 

 

Behöver du mer hjälp än 

du har i dagsläget men inte 

vet hur du ska gå till väga 

eller vad du kan ansöka 

om? 

Det finns många insatser 

som man kan ansöka om via 

kommunen, vi hjälper dig 

gärna med att gå igenom 

vad som finns och även att 

ta kontakt med 

biståndshandläggaren om 

du behöver det.  

http://www.allegio.se/
mailto:osteraker@allegio.se
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Det här är vår servicetjej Julia. Hon kör runt i vår servicebil och sköter många av våra städningar men 

även inköp och andra ärenden kan fylla upp hennes dag. 

Hushållsnäratjänster 

Visste du att du kan köpa vissa tjänster direkt av oss via RUT avdrag? Tex städning, fönsterputs eller 

enklare trädgårdsskötsel. 

RUT-tjänster kostar 240kr per timme efter RUT. 

Hör av dig till oss så kan vi berätta mer! 

Våra kontaktuppgifter: 

Allegio 1 tätort – 08-400 258 55 

Norrgårdsvägen 51, 18436 Åkersberga 

Planeringsledare: Frida Jäderberg 072-399 43 81, frida.j@allegio.se  

Enhetschef: Malena Törnqvist 073-527 27 18, malena.tornqvist@allegio.se  

Allegio 2 glesbygd och landsbygd – 08-540 230 91 

Norrgårdsvägen 3G, 18436 Åkersberga 

Planeringsledare: Carolina Wester 070-091 67 07, carolina.wester@allegio.se  

TF Enhetschef: Anna ”Anja” Bloch 070-750 55 89, anna@allegio.se  
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