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Vi er til for dig
Er du kommet til et tidspunkt i dit liv, hvor du har brug for hjælp
til at klare hverdagens praktiske gøremål eller din egen personlige
pleje – så er hjælpen nær.
Hos Puk’s Hjemmehjælp kan du få al den støtte og hjælp, du har
brug for, uanset hvad dit behov er. Siden vores start i 2003 har
vi oparbejdet et ry for at være både pålidelige og fleksible. Og vi
har i alle årene haft et godt samarbejde med Gentofte Kommune.
Du vil også hurtigt finde ud af, at vi og vores medarbejdere kan
lide vores arbejde, lige som vores lange erfaring vil komme dig til
gode fra den første dag.
Men måske synes du, det bedste er, at vi er lokale og derfor
kender dit område og kan rykke hurtigt ud.
Så tag det trygge valg: Puk’s Hjemmehjælp.
Med venlig hilsen
Puk Ervolder og Kristian Bergman

Sådan gør du
Som pensionist kan du vælge frit
mellem offentlig og privat hjemmehjælp. Du træffer din afgørelse,
når du har talt med kommunens
Visitation. Og falder valget på os,
kontakter vi dig, så snart vi har
fået besked fra kommunen.

Vi kommer til dig
Når vi besøger dig første gang, vil
vi gerne høre om alle dine behov – både de almindelige og de
mere specielle. Dernæst aftaler vi,
hvem din hjemmehjælper bliver,
og hvornår personen kommer hos
dig første gang. Vi finder selvfølgelig en ugedag og et tidspunkt,
der passer ind i din hverdag.

Du kan være tryg
Det er vigtigt, at du føler dig tryg
ved os og de aftaler, vi indgår. Ro
og stabilitet er nøgleord for os. Og
det betyder, at din hjemmehjælper
altid kommer som aftalt. Men
hvis vi af vægtige grunde ikke kan
holde dette løfte, ringer vi straks
til dig. Og du er naturligvis også
velkommen til at ringe til os, hvis
du bliver forhindret.
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Ekstra ydelser
praktiske gøremål

• Ekstra rengøring

Hvis du bor i en stor lejlighed
eller et hus, synes du måske ikke,
at den rengøring, vi kan tilbyde i
henhold til reglerne, er tilstrækkelig. Derfor kan du købe dig til
ekstra tid – for eksempel en halv
eller en hel time – for hver gang
vi er er hos dig. På den måde kan
vi nå flere rum og komme ud i
alle hjørner.
Vi tilbyder også hovedrengøring
en eller flere gange om året, afhængig af dit behov.

Personlig pleje

• Havearbejde, vinduespudsning m.m.

Der kan være mange grunde til,
at du har brug for mere end den
almindelige personlige pleje. Derfor har du hos os mulighed for at
købe noget ekstra tid. Det kan for
eksempel være et ekstra bad eller
mere tid til at komme i tøjet og
lave morgenmad, så det hele ikke
skal gå så stærkt.

• Snerydning

Desuden kan vi tilbyde ekstra
sygeplejefaglig hjælp, hvis du har
specielle ønsker i den retning. Det
kan for eksempel være at få en
sygeplejerske med til besøg hos
lægen.

Har du have, kommer vi også
gerne og passer den. Desuden kan
vi pudse dine vinduer, gøre din
altan klar til foråret – eller tømme
dit loft og køre aviser, flasker og
andet affald væk. Fortæl os dit
behov, og vi vil gøre alt for at opfylde det.

For at du og andre kan færdes
sikkert, tilbyder vi at rydde sne
omkring din bolig. Du bestemmer, om vi blot skal komme et par
gange eller indgå en fast aftale.

Du kan få tilskud til disse ekstra
ydelser i henhold til den offentlige hjemmeserviceordning.
Den gode menneskelige
kontakt er vigtig for os

Hvem er vi?
Puk’s Hjemmehjælp bor på Strandvejen i Klampenborg – i Gentofte Kommune. Firmaet er grundlagt af ægteparret Puk Ervolder og Kristian Bergman i 2003. Og siden starten har vores mission været at yde professionel
hjælp og levere en del af branchens bedste og mest stabile service.
Tilfredse kunder er det vigtigste for os. Og den gode personlige og menneskelige kontakt mellem os og kunderne ligger os meget på sinde. Du skal
føle dig i gode hænder.

Vores medarbejdere
Vi ved, at en virksomhed med glade ansatte også giver glade kunder.
Derfor lægger vi stor vægt på at sørge for de bedste vilkår for vores medarbejdere. Bl.a. ved løbende at udvikle og uddanne dem og ved at sikre
et godt arbejdsmiljø med udstyr og øvrige rammer i orden. På den måde
kan du være sikker på, at vores medarbejdere til hver en tid er i stand til
at yde dig den bedste hjælp og service.
Og vi bestræber os på, at de ikke blot er kompetente, men også både venlige og omgængelige mennesker, der er dybt ansvarlige og glade for deres
job.

Kristian Bergman og Puk Ervolder
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Strandvejen 343
2930 Klampenborg
e-mail: info@pukshj.dk
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Du er altid velkommen til
at ringe os op for at høre
nærmere om, hvad vi kan
gøre lige netop for dig.

