
SERVICE I HEMMET 

FAKTA 
Organisationsnummer 

Antal anställda 

Vår profil Tilläggstjänster Om du inte är nöjd 
Tala i första hand med 
personalen eller vänd dig 
direkt till företaget.

Tel 042-40 000 52. 

Våra tjänster Kontakt 
Telefon 

E-post

Webbadress 

Postadress 

Vår personal Din möjlighet att välja och 
påverka 

Burlövs kommun 
socialförvaltningen 

040-625 60 00
www.burlov.se

Savannha Städ Entreprenad & 
Kringservice AB
St Clemens gata 1
252 34 Helsinborg

Företagsnamn 

ELMA02
Stämpel


	Antal anställda: Cirka 15 personer
	Vår profilRow1: Vi är ett tryggt & trevligt familjeföretag som garanterar dig god service, engagemang och noggrannhet. Vi är idag verksamma i hela Nordvästra Skåne som leverantör av serviceinsatser enligt lagen om valfrihet. Vi värnar om god kontakt med våra kunder, punktlighet på plats och stor ordning och reda. Vi vill måna om att etablera goda kontakter med våra brukare för ömsesidig trygghet och trivsel.
	TilläggstjänsterRow1: Vi erbjuder olika städ och servicesysslor på Rut-avdrag exempelvis fönsterputs, storstäd, städning vid flytt, dödsbostäd, sanering samt skötsel och service av trädgårdar. Vi utför även service av textil som mangling och strykning av ren tvätt. 
Vi utför omsorgsinsatser som hygien (dusch rakning munvård), rengöring av tekniska hjälpmedel, hjälp vid förflyttning, renbäddning, ta ut sopor, ta bort vissna blad från blommor.
	TilläggstjänsterVåra tjänster: Serviceinsatser: Tvätt Serviceinsatser: StädLedsagarserviceAvlösarserviceTjänsterna utförs i enlighet med biståndsbeslut i enlighet med socialtjänstlagen och uppdragsbeskrivning av biståndshandläggare och enligt kravspecifikation som framgår i kommunens förfrågningsunderlag.
	Telefon: 042-40 000 52
	Epost: savannha@telia.com
	Organisationsnummer: 556989-0626
	Webbadress: www.savannha.net
	Vår personalRow1: Vi har utbildad personal i demens- och äldrevård med grundutbildningar som omvårdnadsbiträde, undersköterska samt sjuksköterska.All vår personal har genomgått utbildning i service, bemötande, renhållning samt serviceinsatser.Varje år uppdaterar vi vår personal i Hjärt och Lungräddning.
	Din möjlighet att välja och påverkaRow1: Du kommer att ha en och samma entreprenör som utför dina insatser, med samma ankomstdag och ankomsttid med undantag för sjukdom då du får besök av en vikarie eller också omplacerar vi din insats tills din ordinarie blir frisk igen. Du får själv vara med och påverka hur du önskar få dina insatser utförda.


