En lettere hverdag...

Hjælp til borgere i eget hjem
Leverandør af praktisk hjælp

Elite Miljø er godkendt til at udføre praktisk hjælp i din kommune. Vi holder vores aftaler og udfører hjælpen med respekt for din selvbestemmelse samt med stor ﬂeksibilitet.

Faglig baggrund

Vores medarbejdere er erfarne, professionelle og omsorgsfulde. De har forskellig uddannelsesmæssig
baggrund som sundhedshjælper,sundhedsassistent eller rengøringsassistent.

Samme lokale hjælpere – hver gang

Hos Elite Miljø er det målet, at det er de samme uniformerede medarbejdere, der kommer til dig hver
gang. Det skaber tryghed og personlige relationer.

Omsorgsfulde servicemedarbejdere

Praktisk hjælp i hjemmet udført af omhyggelige og omsorgsfulde servicemedarbejdere betydre en lettelse
i dit liv. Vi udfører de opgaver i hjemmet, som du ikke længere selv kan udføre, og som kommunen har
visiteret dig til.

Længst Muligt i Eget Liv

Vi arbejder ud fra grundsætningen: Længst Muligt i Eget Liv. Vi støtter og vejleder med hverdagens
udfordringer, så du kan klare dig længst muligt i dit eget hjem og i din egen hverdag. Det betyder også, at
vi er i tæt dialog og samarbejde med kommunen om hjælp til selvhjælp og behov for hjælp.

Ring til os på tlf. 70 12 34 65

Elite Miljø A/S
Borgerservice
Lyskær 13 B
DK-2730 Herlev
Tlf. +45 70 12 34 65
Fax +45 44 51 60 49
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info@elitemiljoe.dk

Hjælp til borgere
i eget hjem

En lettere hverdag
Praktisk hjælp i hjemmet

Siden 1997 har vi udført praktisk hjælp i hjemmet. Vi er godkendt til at udføre praktisk hjælp i hjemmet i 34
kommuner. Her sørger vi for, at næsten 3.500 borgere har et pænt og rent hjem og en nemmere hverdag.

Meget mere hjælp - Hjemmeservice

Ønsker du mere hjælp, tilbyder vi hjemmeservice. Du kan eksempelvis vælge at få udført hovedrengøring,
gardinvask, persiennevask, blomsterpasning, vinduespolering, indkøb, tøjvask. Du kan også få hjælp af en
alt-mulig-mand og hjælp til indstilling af telefon/fjernsyn. Bare spørg os.

Kontaktpersoner

Har du spørgsmål, kan du kontakte Elite Miljø alle hverdage fra kl. 08.00 - 16.00.
Nedenfor finder du din lokale kontaktperson.

Herlev/Frederiksberg/Ballerup
Adele Nielsen
Tlf.: 23 68 48 91
Albertslund, Brøndby, Glostrup, Greve, Hvidovre, Høje Taastrup,
Ishøj, Roskilde, Rødovre, Solrød og Vallensbæk.
Charlotte Nejmann
Tlf.: 23 68 48 92
Gentofte, Gladsaxe, Fredensborg, Hillerød,
Helsingør, Rudersdal og Lyngby/Taarebæk.
Lene Kamp
Tlf.: 23 68 48 90

Bornholms
Regionskommune
Hans-Henning Andersen
Tlf.: 29 68 29 08

