Valfrihetssystem inom hemtjänst
- vi utför hemtjänst hos Dig

Veteranpoolen AB
Vår verksamhet
”Äldre hjälper äldre” är ett av våra motton. Ve teranpoolen erbjuder vård,
omsorg och service. Vår målsättning är att du som brukare ska känna trygghet
och få bästa tänkbara service i ditt hem.

Vår personal och kompetens
Veteranpoolen Uddevalla (Trestad) har fler än 200 anställda varav cirka 60
stycken i Uddevalla. Vår personal består av en blandning av sjuksköterskor,
undersköterskor och vårdpersonal inom bland annat hemtjänst och assistans.
Vår personal talar svenska.

Våra områden i Uddevalla kommun
Biståndsbedömda hemtjänstinsatser utförs av oss mellan kl. 07:00 och 22:00
under årets alla dagar i centrala, södra och nordvästra Uddevalla (område 1, 3
och 5).

Våra tilläggstjänster
Storstäd, flyttstäd, fönsterputs, ledsagning, handling, promenader, högläsning,
fotvård, massage, tvätt, strykning, trädgårdshjälp i form av gräsklippning,
trädbeskärning, häckklippning, hantverkshjälp i form av vvs, elarbete, måla,
snickra, tapetsering med mera.

Vår profilering
Veteranpoolen består av pigga pensionärer som valt att arbeta vidare efter sin
pension. Vår personal som i stor utsträckning tidigare arbetat inom vården vill
hjälpa till så att du som brukare får en så trygg och omsorgsfull hjälp som
möjligt hemma. Veteranpoolen är flexibel i sin tjänst och kan ge dig det där lilla
extra. Våra lojala och erfarna veteraner blir din vän hemma.

Övriga upplysningar
När du väljer oss kommer du tillsammans med din kontaktpersonal att göra en
genomförandeplan där ni planerar när och hur dina hemtjänstinsatser ska
utföras. För mer information om våra tjänster se hemsidan
www.veteranpoolen.se

Veteranpoolen AB
Göteborgsvägen 7-9
Telefonnummer: 0522-122 08
Telefontid: vardagar 09:00-16:00
E-post: trestad@veteranpoolen.se
Hemsida: www.veteranpoolen.se
Verksamhetsansvarig: Jonas Granat
Enhetschef: Peggie Olsson

För ytterligare information – kontakta:
Kontoret i Uddevalla
Telefonnummer: 0522-122 08
Telefontid: vardagar 09:00-16:00

För att välja denna utförare kontaktar du din biståndshandläggare. Vill du inte välja så
blir Uddevalla kommun din utförare. Har du ytterligare frågor så kontakta din
biståndshandläggare via kommunens växel 0522 – 69 60 00.

