Tjänster som utförs
FemtioFemPlus utför servicetjänster inom Hemtjänst i Söderköping. Vi är också en omtyckt leverantör
runt om i övriga landet.
Det som utmärker oss är att våra medarbetare är seniora personer i övre medelåldern, som både ger
service inom exempelvis städning, tvätt, mat, apoteksärenden och som kan vara ett välkommet sällskap i
vardagen.
Tilläggstjänster
Kanske har du behov av service som inte kommunen finansierar, såsom fönsterputs, strykning, byta
gardiner, snöskottning, trädgårdsarete, möblera om eller hjälp med deklarationen m.m. Det fixar våra
seniora medarbetare med vana händer och kloka råd.
Personal och kompetens
Hos oss får du alltid besök av samma medarbetare varje gång, dvs en person som du kommer att lära
känna och förhoppningsvis trivas tillsammas med. Våra medarbetare har inget schema som man jagar
efter, utan gott om tid och oftast möjlighet att sitta ner en stund och växla några ord efter arbetet.
Våra hemtjänstkunder känner oftast att man har mycket gemensamt med våra medarbetare, det skiljer ju
inte så många år emellan dem.
Verksamhetsbeskrivning
FemtioFemPlus är en senior bemanning där våra medarbetare och vardagshjältar oftast är lite äldre. Här
jobbar man för att man vill och tycker det är kul att kunna bidra, fastän man närmar sig pension. I
Söderköping/Norrköping är vi 30 medarbetare och ca 2.000 över hela landet. Vi levererar uppskattad
hemstjänst till många kommuner och har alltid nöjda kunder.
För dig som nyttjar kommunens hemtjänst, anser vi att du ska känna trygghet i att det är samma
medarbetare som kommer varje gång och att ni lär känna varandra. På så vis kommer dina behov att vara
styrande för våra medarbetare.
Kontaktuppgifter
Företagets namn: FemtioFemPlus AB
Adress: Lindövägen 72, Norrköping (våra medarbetare utgår från sina egna hem)
Telefon: 010 – 643 90 41
E-postadress: soderkoping@femtiofem.se
Webbadress: www.femtiofem.se/soderkoping
Verksamhetschef / kontaktperson: Michael Qvist, 070 – 379 11 81

