
                                                                        
 

                                           

  

Våren är på väg!          

 

Allegio Leksand växer 

I takt med att fler kunder väljer Allegio Leksand som utövare av sin 

hemtjänst växer vår personalstyrka. Vi lägger om arbetssättet under februari månad. Fler 

medarbetare arbetar nu dagtid och ni som har hemtjänst har en fast omsorgskontakt som ett extra 

stöd. Den kontaktpersonen blir en länk mellan dig och Allegio, hemsjukvården och anhöriga. På 

kvällstid minimeras också antalet personal som kommer till dig. Detta organiseras nu för att du som 

kund ska få träffa samma personal i så stor utsträckning som möjligt.  

I januari och februari har sjukfrånvaron hos personalen varit hög - som den brukar vara den här tiden 

på året - men från och med nu räknar vi med att den kommer ner på en vanlig nivå.   

Dagarna blir längre, ljuset kommer tillbaka 

Vi påminner om att Allegio också har en hemserviceavdelning. Vi erbjuder städning och 

fönsterputsning av våra duktiga lokalvårdare. Efter RUT-avdrag är kostnaden 240 kr/timme. Allegio 

administrerar din skattereduktion direkt med Skatteverket. Det är möjligt att parallellt med dina 

hemtjänstinsatser även boka hemstädning, fönsterputsning, gardinuppsättning etc genom Allegios  

hemserviceavdelningen. Ring Ida för ytterligare information: 070-49 46 411 

Söker du kontakt med någon ansvarig? Här är vi som sitter på kontoret må-fre 7:30-15:30  

Verksamhetschef Torild Ibsen 070-13 13 110  Planeringsledare Maria Daniels Nordling 070-02 14 412 

Hemservice: Ida Sandberg 070-49 46 411                          Om ärendet inte kan vänta till dagen efter, 

når man Allegios personal dagligen mellan kl 07.00-22:00 på 0247-29 32 26  

Synpunkter/förbättringsförslag 

Vi vill ha era synpunkter eller förbättringsförslag. Kontakta oss på kontoret eller be personalen att vi 

ska ta kontakt. 

Kundundersökning 

 

Inom några veckor får du den årliga kundundersökningen. Vi på Allegio hoppas att 

du fyller i och skickar iväg den. Den är vårt underlag på hur vi ska lägga upp din 

omsorg – och vad som ska förbättras. Personalen är behjälplig med att lägga brevet 

på brevlådan åt dig,   

                                                                                                                                                        

All personal bär ID-handling  

Alla medarbetare från Allegio Omsorg och Allegio 

Hemservice har ID-handlingar där det framgår 

tydligt att de tillhör Allegio. Vi rekommenderar att 

inte släppa in personer som inte kan uppvisa ID-

handlingar som styrker Allegio som utförare.   



                                                                        
 

 

 


