
30 oktober 2019 

På gång hos oss på Sjöriket 
Hösten är här med vackra färger och vi har precis ställt 
tillbaka klockan till vintertid. Det finns en charm med alla 
våra årstider även om många föredrar sommar och 
värme. På Sjöriket är vi rustade för alla väder, vinter-
däcken är på så att vi tar oss fram säkert till dig som kund.  

Vi arbetar för en hög tillgänglighet - hos oss kan du alltid 
nå ledning och/eller medarbetare mellan kl. 07-22 
veckans alla dagar. Vid icke brådskande ärenden efter 
kontorstid vill vi gärna att du ringer till den grupp du 
tillhör. Fråga personalen om aktuellt telefonnummer om 
du inte har det. Chef i beredskap hanterar endast akuta 
ärenden kväll och helg och nås på tel. 0372-131 11. 
Skickar du eller närstående brev/e-post svarar vi senaste 
påföljande vardag. 

Vi har under sista halvåret arbetat med att ställa om oss 
utifrån de förändringar som kommunen genomfört vad 
gäller bistånd och insatser. Vi vet att fler förändringar är i 
antågande men vi vill betona att vi alltid arbetar med 
kund i fokus och att omställningar ska påverka dig i så 
liten utsträckning som möjligt.  

Vi planerar redan inför jul och nyår och vet du med dig att 
du ska resa bort och inte behöva hjälp är vi tacksamma 
om du meddelar personalen eller ringer in till kontoret så 
att vi kan planera för rätt bemanning under helgdagarna. 

Idag har ungefär 25% av kommunens hemtjänsttagare 
valt Sjöriket som utförare vilket gör oss väldigt stolta. Tack 
för att vi får förvalta just ditt förtroende!  

Ha en fin allahelgonahelg 
önskar Lena och Lotta med 

personal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Kontakta oss på tel. 0372-131 11 alternativt e-post. info@sjoriket.com      

Kampradstiftelsen 

I våras fick Ljungby kommun via 
Kampradstiftelsen ta del av medel 
för att genomföra utflykter med 
våra äldre. Sjöriket besökte Sussies 
café vid ett tillfälle och Tidaholm 
fisk vid ett annat. Utflykterna blev 
mycket lyckosamma och de kunder 
som följde med fick minnen för 
livet.  

I höst har vi valt att besöka IKEA 
Museum i Älmhult vid två tillfällen. 
Vi har förhoppningar att genom 
stiftelsen göra fler aktiviteter 
framöver. Alla förslag är välkomna! 

Fixartjänst 

Kanske att du behöver hjälp med 
att montera eller fixa hemma. 
Adventsljusstakar som ska bäras 
upp från förråd och silver som ska 
putsas. Du vet väl att vi har en fixar-
Arne som kan hjälpa dig som en 
RUT-tjänst. Tel. 0372-131 11. 

Luciakaffe 4 dec 

Vi bjuder på luciakaffe på Sjöriket 
den 4 december kl. 14. Meddela 
om du kommer senast den 29 
november på tel. 0372-131 11. 

Internationella 
brandvarnardagen 

Den 1 dec eller i anslutning till 
dagen prövar vi hos den som har 
hemtjänst av oss brandvarnaren 
och byter eventuella batterier.  

SJÖRIKET NYHETSBREV             
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