NÄSBY HEMTJÄNST AB
Stridsvagnsvägen 8
291 39 Kristianstad

Information om utföraren
Välkommen till Näsby Hemtjänst AB, din personliga hemtjänst. Vi är den lilla hemtjänsten som
vill vara nära våra kunder. Vi arbetar för goda relationer mellan medarbetare och kunder.
Våra medarbetare är erfarna och välutbildade. Medarbetarna är handplockade med vår egen
kunskap om att deras kompetenser motsvarar vår värdegrund. Vi lyder under Kristianstads
kommuns värdegrund. Men vi har också vår egen värdegrund. Vi utgår från trevliga lokaler på
Krinova Siencepark. När du träffar våra medarbetare har de kläder med vår logga. Dom har alltid
Id-kort på sig. För våra kunders trygghet använder även vi, liksom Kommunal regi, den nyckelfria
hemtjänsten med Phoniro Care.
Näsby Hemtjänsts AB värdegrund: Engagemang, Omtänksamhet och Närhet.
Det som gör oss unika är att ledningen för denna hemtjänst är samma ledning som hade den
kommunala hemtjänsten på Näsby/Gamlegården under många år. När Kommunen våren 2018 valde
att avveckla Näsby hemtjänstsenhet, med dåvarande kontor på Gamlegårdsskolan, valde ledningen
att lämna sitt uppdrag i Kommunen och själv starta upp Näsby Hemtjänst på nytt, då i privat regi.
Detta gör att vi som utförare redan har en stor erfarenhet och är väl införstådda med allt som
motsvarar arbetet kring dig som kund. Väljer du oss så får du en högst kompetent hemtjänstutförare
med god lokal kännedom om ditt hemtjänstområde.
Vår vision till dig som kund är följande:
 Att erbjuda heltäckande omsorg och service.
 Alltid fokusera på kunden och dennes behov.
 Arbeta nära och personligt.
 Erbjuda individuella helhetslösningar.
 Att verksamheten ska symboliseras av flexibilitet och glädje.
 Att medarbetarna är utbildade och har kompetens att ge kunderna insatser av hög kvalité.
 Utvecklas och expandera, utan att tumma på kvalitén att alltid vara engagerade,
omtänksamma och nära.
Så nu hälsar vi såväl tidigare som nya kunder varmt välkomna till oss. Vi hoppas och önskar att vi
tillsammans ska förverkliga vår vision om att ge dig din bästa service.
Insatser som utförs

Tid

Geografiskt område

Personlig omvårdnad,
serviceinsatser samt delegerad
hemsjukvård.

Alla
veckodagar
07.00-22.00
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Ytterligare information om utföraren
Telefon: 0702-652534
E-post : Ingela.Loven@Nasbyhemtjanst.se
Hemsida: www.nasbyhemtjanst.se

