Buskhaga Hemservice
Ingår i kundval för hemtjänst
Utför: veckostädning, storstädning, flyttstädning, fönsterputs,
tvätt, strykning, enklare trädgårdsarbete, ledsagning
Inom: hela Sunne kommun

Allmän information
Buskhaga Hemservice är från början
ett friskvårdsföretag. När vi frågade
våra kunder vad vi kunde göra för att
de skulle må bättre så svarade de allra
flesta att de skulle vilja ha mer tid. Så vi
bestämde oss för att ge dem det genom
att hjälpa till med sådant som tar tid. Till
exempel städning.
Våra mål
Vårt mål är att kunna ge dig som kund
en tjänst som du kan vara nöjd med. Vi
kompromissar aldrig med kvaliteten och
håller alltid vad vi lovar.
Vi är mycket flexibla och anpassar oss
efter dina önskemål. Det viktigaste för
oss är att du som kund är nöjd.
Så här arbetar vi
Vi börjar vårt samarbete med ett personligt möte där vi kommer överens om
vad som ska göras samt lämplig dag och

tid som passar dig. Sedan bjuder vi dig på en
storstädning av din bostad. Denna kostar dig
ingenting extra utan är ett led i vår strävan att
ha så nöjda kunder som möjligt.
Vi har personal som enbart jobbar med hemservice. De är erfarna och gör sitt yttersta för
att hinna så mycket som möjligt och för att
göra arbetet så bra som möjligt.
Du får hjälp av samma person varje gång så
det känns tryggt och bra. Effektivitet, noggrannhet och social kompetens är ledorden
för oss! Självklart har all vår personal skrivit
på avtal gällande sekretess.
Vi utför även regelbundna kvalitetskontroller
för att säkerställa kundnöjdheten. Dessa kontroller utförs både genom personliga besök
och genom telefonsamtal.
Vid städning har vi med oss all städutrustning
som behövs. Det enda du som kund behöver
göra är att se till att vi kommer in i bostaden
så fixar vi resten.

Delaktighet och samverkan
Du bestämmer vad som ska göras hemma hos
dig. Vi vill veta vad du tycker är viktigt och vi
anpassar oss efter det.
Om det är något extra du vill ha gjort går det
alltid bra att köpa till tid till kraftigt rabatterat
pris tack vare RUT-avdraget. Vi kan till exempel hjälpa dig att putsa dina fönster eller stryka
dina skjortor. Vi är även flexibla ifall du behöver
boka om din tid.
Till sist:
Vi vill ge dig hemservice – som du vill ha den.
Därför bjuder vi dig på en storstädning av din
bostad – utan extra kostnad – om du väljer oss
som leverantör.
Kontakt:
Telefontid: mån, tors 10-00-16.30
Tis-fre 10.00-14.00
Ida Lövstrand 072-206 22 89

