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Hos Veteranpoolen möter äldre äldre – det är vår affärsidé. Vi arbetar med 

stor glädje, inte för att vi måste utan för att vi vill och kan!  

 

Vi erbjuder dig aktiva, glada och kunniga veteraner med mångårig erfarenhet  

inom omsorg och vänlighet. Våra medarbetare är utbildade undersköterskor 

och vårdbiträden. 

Tilläggstjänster är tjänster som inte ingår i biståndsbeslut/maxtaxa utan som 

du själv kan välja att köpa och betala extra för. Vi erbjuder ledsagning, 

städning, matlagning, snöskottning, enklare hantverk, målning, tapetsering 

och gräsklippning. 

 



 

 

Inga

Var dag i livet ska vara bra, i det lilla och det stora. Dina behov och önskemål 

är grunden för våra insatser hos dig och vi vill att du efter varje besök ska 

känna dig nöjd med att omsorgen utförts så som du vill ha den. 
 

Hos oss får du en egen kontaktman. Kontaktmannen är den som ser till att din 

hemtjänst fungerar på det sätt du önskar och till henne eller honom kan du och 

dina anhöriga alltid vända er med frågor.  
 

Det är viktigt att du känner dig trygg med den personal som besöker dig och vi 

strävar alltid efter att du ska få träffa samma omvårdnadspersonal varje gång. 

  

När du har valt oss gör vi en planering tillsammans dig. Det är ju du som vet 

bäst hur du vill ha din omvårdnad. Naturligtvis hjälper vi till med förslag men 

vi utgår alltid från dina önskemål och att vår överenskommelse är flexibel när 

det behövs.  

Du når Veteranpoolen via telefon 026-10 14 10. Telefonen är öppen mellan 

klockan 07.00 och 17.00. 

När du vill komma i kontakt med oss är det Carina Lundin du ska ringa. Vi ser 

fram emot en kontakt med dig, oavsett ditt ärende. Om du vill hjälpa oss att bli 

bättre är det alltid positivt. Vill du ringa och berätta om din dag och vad som 

varit bra är det också oerhört trevligt. Vår förhoppning är närhet. 
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