
 

 

  

 

 

                                                        

 

 

   

 

  

Vara Assistans – utförare av serviceinsatser hemtjänst  
 
Vi erbjuder följande tjänster: 
Städning 
Renbäddning 
Tvätt 
Inköp av dagligvaror 
Fönsterputs 
Ärenden 
Promenader 
Tilläggstjänster – se sid 2  
 
 
Vår målsättning: 
Vi anstränger oss lite mer för att våra kunder skall må bra 
 
 
 
 
 
Vår kompetens: 

Vi är sedan tidigare leverantörer av personlig assistans i Vara kommun med hjälp av 
välutbildad och engagerad personal 

 

 

 

Verksamhetsområde: 
 
Vi avser leverera tjänster i hela Vara kommun 
 
Övrigt: 
Referenser: 
Lena Andersson, mottagare av personlig assistent, 0512-15061 
Jane Pettersson, handläggare försäkringskassan, 010-119 28 59 
Ulrika Olsson, handläggare Vara kommun, vx 0512-310 00 
Rose-Marie Frisk, handläggare Vara kommun vx 0512-310 00 
Kristina Söderborg, socialstyrelsen, 075-247 45 64 
Adress:    Kontaktperson: 

 

Nedervara, 534 96 Vara                            Håkan Andersson, tel 0730-69 62 87 
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Tilläggstjänster 
Kommunen kan inte tillhandahålla andra tjänster än de som omfattas av biståndsbeslutet. Vi som är ett privat 
företag erbjuder en rad olika tjänster till våra hemtjänstkunder. 
 

Ärenden 
Ledsagning/promenader. Du bestämmer när, hur och hur ofta. Oberoende av kommunen.  
Inköp av livsmedel, mediciner och annat. 
Vi skruvar upp hyllor, byter lampor, gardiner etc 
Det är ditt hem 

 

Städning 
Tillägg av flera rum eller oftare än kommunens biståndsbeslut medger. 
Städning/röjning av vindar, källare eller garage 
Mattvätt, även dina mattor behöver tvättas då och då 
Vi arbetar för bättre livskvalitet 

 

Kroppsvård 
Taimassage i traditionell österländsk stil. Skönt för hela kroppen. 
Fotvård för den som inte riktigt klarar av att sköta sina fötter och naglar längre. 
Hårklippning hemma för den som inte längre vill åka till frisören 
Du skall må bra 
 

Trädgårdsarbete 
Snöskottning och sandning av entré 
Gräs- och häckklippning, vi kommer med klipparen 
Rensning av ogräs och plantering av växter 
Ha det välvårdat omkring dig 
 

Husdjur 
Hund, rastning och promenader så att hunden mår bra. 
Katt, rensning av kattlåda så att inte katten tvekar 
Fåglar, marsvin etc, vi rensar buren 
Akvarium rensas från alger etc. 

Dina ”älsklingar” skall också må bra 

 

 


