Nyhetsbrev
Kära kunder och medarbetare
Vi går mot ljusare tider, vintern börjar att ta
sitt slut och snart kommer man att kunna
höra fåglarna kvittra igen, underbart!
Vi har ett härligt team här på Livihop, med
våra lokalkontor: Falun, Köping, Eskilstuna,
Skellefteå och Stockholm. Jag vill tacka er
alla, kundansvariga och kunder, för ert
engagemang och lojalitet. Medarbetare som
arbetar engagerat för vår verksamhet och
för att vi vill vara det bästa assistansbolaget,
ge den bästa service och lyhördhet som
finnes. Vi vill helt enkelt: ge mer tillbaka, det
är min förhoppning.
Det är glädjande att vår nya
utbildningssatsning LivihopAkademien börjar
att ta sin form och att vi arbetar mer för att
stärka yrket personlig assistent.
Expansionen i Norrköping och Uppsala är i
full gång och vi ser fram emot att ha fler
lokalkontor. Vi vill utgå från våra kunders
behov, att vara nära och framförallt,
tillgängliga. Vårt mål är att öka livskvalitén
för våra kunder och att vara en trygg
arbetsgivare.
Vänliga hälsningar,
Nils Stiernstedt, VD Livihopgruppen

Ambassadörsprogram

Ambassadörsprogrammet är ett program för dig som är kund och vill samarbeta med Livihop
Programmet ger dig möjligheten att dela dina erfarenheter med andra personer inom assistans.
Du blir en del av ett nätverk och får dela dina erfarenheter genom roliga och utvecklande
aktiviteter.
Genom ambassadörsprogrammet får du ny kunskap, utöka ditt sociala nätverk och bli en del av
Livihop. Du kommer också att kunna påverka hur Livihop på bästa sätt kan möta behov och
förväntningar hos befintliga och nya kunder och assistenter.
Några av de populäraste ambassadörsaktiviteterna är att dela inspirerande historier och
representera Livihop vid externa och interna events och andra kul aktiviteter.
Vi har ambassadörsträffar ett par gånger om året, nästa träff är den 31 mars kl 14.00. Vill du bli
ambassadör eller känner du någon som skulle passa? Kontakta Christine Palm på email:
christine.palm@livihopgruppen.se.

Livihop Köping får nytt
kontor
Malin Tered och Tommy Strandberg,
kundansvariga på Livihop Köping får nytt
kontor och flyttar in i april/maj 2020.
Deras nya adress är: Västra Långgatan 1, 731
32 Köping. De kommer att ha en
invigningsfest av deras nya lokaler i sommar,
vi får be att återkomma med exakt datum i
nästa nyhetsbrev. Håll utkik!

Vi lyfter en assistent!
Vi kommer att från och med februari månad
"lyfta" en personlig assistent med jämna
mellanrum. Detta för att stärka
assistenternas roll på Livihop. Först ut är:
•

Februari: Köping/ Västerås

Håll utkik i våra sociala medier vem som
kommer att bli Köpings assistent!

Samarbete med Eloflex
Vi har nu två demoex av Eloflex elrullstol på
vårt Sicklakontor. Kom och provkör! Dessa
elrullstolar har lithiumbatterier vilket gör
dem lättare än andra rullstolar/permobiler.
De väger 29 kr och uppåt, räckvidden är 2,5
mil samt de är ihopfällbara. De kostar
30.000kr < och har en garanti på 2 år. Läs
mer här: www.eloflex.se.
Eloflex kommer och presenterar sina
elrullstolar för oss här på Sicklakontoret den
26 mars kl 15.00. Välkommen!

Är Du intresserad av att
lära dig i livräddande
första hjälpen?
Livihop bjuder in till en kostnadsfri
utbildning i första hjälpen. Under
utbildningen får du bland annat testa hur en
hjärtstartare fungerar och lära dig hur man
ger livräddande första hjälpen. Ta med dig
dina kollegor och gå en kurs som kan rädda
liv!
Utbildningen tar cirka tre timmar och sker i
våra lokaler på Sicklastråket 3 i Nacka,
Stockholm. Vi bjuder på fika! Nästa
utbildningsdatum:
Tisdag 10/3 13:00-16:00
Anmälan
till: jennifer.rosen@livihopgruppen.se.
Meddela antalet deltagare samt vilket
datum du önskar att gå. Obs! Begränsat
antal platser.

Boka rullstolstaxi via
Cabonline
Livihop har börjat ett samarbete med
Cabonline (Taxi Kurir och Sverige taxi). Vad
innebär det?
Jo, att Cabonlines taxichaufförer kommer att
utbildas i förbättrad körning utav vår
informatör Öystein Moe Gumö.
Det innebär att våra kunder som väljer Taxi
Kurir eller Sverige taxi kommer att bli körda
av Livihop utbildade taxichaufförer som har
förståelse för våra kunders behov.
Visste du att du kan ringa direkt till dem och
boka din rullstolstaxi? Taxi Kurir har tel: 08
30 00 03 eller boka online på
www.taxikurir.se/rullstolstaxi. Sverige taxi
har tel: 08 28 75 15, boka online på
www.sverigetaxi.se/rullstolstaxi.
Alla våra assistenter får också upp till 20%
rabatt när de åker privat. Ange kod
"Livihop".
Den 17 mars kl 13.00 kommer Cabonlines
chaufförer hit för att träffa oss. Vill du vara
med och ge dina tankar och idéer? Anmäl
dig till din kundansvarig.

Aktiviteter 2020
Här är vårt aktivitetsschema för 2020.
•

Sportlovsbowling i Falun: 27 februari

•

Assistentträff i Stockholm: 17 mars

•

Fira våffeldagen i Falun: 25 mars

•

Fira våffeldagen i Stockholm. Event
tillsammans med Eloflex: 26 mars

•

Bowling i Stockholm: 7 april

•

Event i Jönköping: 21 april

Våra events finns även på vår Facebook sida
under fliken evenemang. Här kan du anmäla
dig direkt eller anmäl dig till din
kundansvarig. Alla är hjärtligt välkomna,
assistenter, anhöriga och vänner. Saknar du
ett event? Kontakta Christine Palm på email:
christine.palm@livihopgruppen.se eller tel:
0736 42 88 75.

Akuttelefon
Vid akuta ärenden som rör assistansen kan ni
kontakta jouren på nummer: 010–15 15 900
knappval 1. Jouren finns tillgänglig vardagar
17–08 samt alla helgdagar. OBS! För att få
hjälp med akuta bemanningar behöver ni
meddela er kundansvarig att ni vill vara
påkopplade på jouren.

Öystein på YouTube!
Du har väl inte missat "Ett liv på hjul med
Öystein"? Vår nya YouTube -serie, där du får
följa Öystein i hans vardag! Sök på Livihop
eller Livihopgruppen för att hitta den på
Youtube. Kul om du hänger med och stöttar
Öystein i hans nya uppdrag! Här kan du
också vara med och påverka Öysteins upptåg
och uppdrag. För mer information kontakta
Öystein Moe Gumö på
email: oystein.moe@livihop.se och tel: 010150 72 28.

December och januari
månads medarbetare
Patrik Bergström, Affärsområdeschef Liv
ihop och Jenny Samuelsson,
löneadministratör blev vald till december
respektive januari månads medarbetare. De
har fått varsin blomstercheck på 500kr och
valt att skänka 5000kr till Rädda Barnen
respektive BRIS.
Har du någon som du vill nominera till
månadens medarbetare i februari? Maila in
ditt bidrag före den 29 februari till email:
christine.palm@livihopgruppen.se.

Månadens hälsotips:
Ingefära
Visste du att ingefära har använts som ett
naturligt läkemedel i flera hundra år?
Den ska vara bra för hjärtat, mot
förkylningar, förbättra matsmältningen, kan
lindra migrän och mensvärk.
Ingefära sägs vara anti-inflammatoriskt och
innehåller antioxidanter. Gingerol, den

bioaktiva substansen i färsk ingefära, kan
bidra till att minska risken för infektioner,
Att äta ingefära varje dag säg ge en rad olika
hälsoförbättringar. Varför inte göra lite
ingefära the eller en ingefära shot i helgen?

Ekonomiavdelningen
Kom ihåg att ni behöver klarmarkera era
tidrapporter den 29 februari så att ni får er
lön i tid nästa månad. Löneavdelningen
jobbar för att få större insikt i
semesterarbetet samt att effektivisera det.
Har ni några frågor får ni gärna ringa till
Jenny Hammarström på email:
jenny.hammarstrom@livihopgruppen.se och
tel: 010-150 72 28.

Rocka Sockorna med oss!

Den 21 mars rockar vi sockorna!
Hur gör man? Att rocka sockorna är enkelt. Det enda du behöver göra är att ta på dig två olika
strumpor den 21 mars. På så sätt hyllar du olikheter samt slår ett slag för alla människors lika
värde och rättigheter.
Men varför rockar vi sockorna just den 21/3? Jo, eftersom Downs syndrom innebär att man har
3 exemplar av kromosom nr 21.

Och varför rockar vi just sockor? Jo, för att kromosomer ser ut som små kryss, precis som
sockor som paras ihop med hälarna mot varandra. Att rocka sockorna innebär alltså att vi alla
”rockar våra kromosomer”. *
Sponsrade strumpor från Happy Socks kommer att delas ut till kundansvariga. Lägg gärna ut din
bild på i sociala medier, hashtagga @rockasockorna3.21 och @livihop.
* Info från Svenska Downföreningen.

Tack för att ni tagit del av vårt
nyhetsbrev!
Vi önskar Er en fortsatt härlig
start på året!
Vänliga hälsningar,
Team Livihop

Besök oss på vår webbplats eller följ oss i våra sociala kanaler.

