
 

Företagets namn 

 

Tjänster Tider 

Personlig omvårdnad 

Serviceinsatser 

Ledsagning 

Tilläggstjänster 

 

Alla dagar på året kl.07.00 – 

22.00 

Personal och kompetens 

Utbildning och erfarenhet: Vi har personal med undersköterskeutbildning och långvarig 

erfarenhet inom vården. Vår personal arbetar med stor 

värme och omsorg från hjärtat.   

  

 

 

 

Specialkompetens: Vi har specialkompetens inom demens, psykiatri, stroke och 

diabetes.   

 

Språkkunskaper: Svenska, engelska, spanska, tigrinja, amharinga.  

 

 

Kontaktuppgifter  

Företagets namn: Aleo Care AB 

 Adress: Åkerbyvägen 240, 187 37 Täby 

Driftsform: Aktiebolag 

Telefon: 08-777 31 20 

Telefontider: 07.00-22.00  

Mobil: 073-656 05 19 

Fax: 08-755 64 10 

E-post: vallentuna@aleocare.se 

Webb: www.aleocare.se 

Verksamhetsansvarig: Almaz Embaye, almaz@aleocare.se, tfn: 073-905 18 22 

Kontaktperson: Jonas Fsahaye, jonas@aleocare.se, tfn: 073-638 81 70 

http://www.aleocare.se/
mailto:almaz@aleocare.se
mailto:jonas@aleocare.se


 

Företagets namn 

 

 

Verksamhetsidé Delaktighet och inflytande 

Vi på Aleo erbjuder hjälp utifrån dina önskemål 

och behov. För oss är det viktigt att du känner 

dig trygg, respekterad och delaktig i den hjälp du 

får. Vi arbetar för att du ska kunna få den hjälp 

och stöd du behöver i din vardag och detta gör vi 

med omsorg från hjärtat.  

 

 

 

Hos oss står du som kund alltid i centrum. Det är 

dina individuella behov och önskemål som 

utformar hur och när du ska få din hjälp i vardagen. 

Tillsammans med dig utformar vi en 

genomförandeplan. Vi kan alltid revidera planen 

om dina behov och önskemål förändras.   

Bemötande 

Vi erbjuder alltid ett första samtal. I detta möte 

får du berätta om dig själv och vad som är viktigt 

för dig. Under mötet berättar även vi om vår 

verksamhet och hur vi arbetar. Vår utgångspunkt 

är att vi alltid är lyhörda inför dina önskemål och 

behov samt värnar om din integritet och 

självbestämmande.   Kontinuitet 

Vi strävar efter att du som får hjälp av oss ska 

möta välbekanta ansikten. Vi arbetar i små 

grupper om 4-5 personer och varje kund hos oss 

blir tilldelad en egen kontaktperson.  

Till vem vänder jag mig med 
klagomål och synpunkter? 

Ring oss på 08-777 31 20 och/eller be om att 
få vår synpunkts- och klagomålsblankett. 
 
Du kan även vända dig till socialförvaltningen 08 – 
587 850 00. 

Trygghet  Tilläggstjänster 

När du väljer Aleo får du en kontaktperson hos 

oss som du lätt kan komma i kontakt med om du 

har frågor eller funderingar. Vi går sedan igenom 

vad trygghet innebär för dig?  Vår strävan är att 

du alltid ska känna dig trygg och nöjd med oss 

och vår hemtjänst.    

 Storstädning, fönsterputs 

 Tvätt och strykning 

 Sällskap till läkare, tandläkare, frisör, 

fotvård och liknande.  

 Storhandling och klädinköp och liknande.  

Har du andra önskemål är du välkommen att 

kontakta oss så ska vi försöka hjälpa till! 

 

 


