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Vanhustenkeskus Ekedal 

Keväällä 2021 avattiin kaksi 
osastoa suomenkielisille Van
h usten keskus E keda lissa Sköv
dessä (Äldrecentrum Ekedal). 
Ensimmäinen osasto,jossa on 
10 paikkaa, avattiin maalis
kuussa ja toinen osasto, jossa 
on myös 10 paikkaa, avattiin 
huhtikuussa 2021. 

Paikkaa voi hakea Skövden 
kunnan avustusyksiköstä 
(Biståndsenheten), jonka tavoi
tat kunnan yhteyskeskuksen 
kautta soittamalla 0500-49 80

00. 

Äldrecentrum Ekedal 

Våren 2021 öppnades två av
delningar för finsktalande vid 
Äldrecentrum Ekedal i Skövde. 
Den första avdelningen med 10 
platser öppnades i mars och 
den andra avdelningen, också 
med 10 platser, öppnades i 
april 2021. 

Plats kan sökas genom Skövde 
kommuns biståndsenhet, som 
du kan nå via kommunens Kon
taktcenter genom att ringa 
0500-49 80 00. 

Finnservice i 

Skövde AB kotipalvelu 

Skövden kunta tarjoaa 

valinnanvapauden kotipalvelussa 

Skövden kunta antaa sinulle, jolla on oikeus koti

palveluun, mahdollisuuden valita palveluntarjoaja. 

Tarkoituksena on lisätä valinnanvapautta, osallis

tumista ja vaikutusvaltaa niille, joilla on kotipalve

lua ja/tai kotisairaanhoitoa. 

Finnservice i Skövde AB:n esittely 

Finnservice -yhtiöllä on ollut toimintaa 90-luvulta alkaen 

eteenkin koskien Finlandiakotia. Suurin osa henkilökunnas

tamme osaavat myös suomen kieltä ja haluamme helpottaa 

päivittäistä elämääsi turvallisella tavalla. 

Tarjoamme korkealaatuista kotipalvelua. Kaikki saamamme 

tehtävät suoritetaan keskustelun jälkeen tarpeidesi ja olo

suhteidesi mukaan. Olet tärkeä meille ja haluamme helpot

taa jokapäiväistä elämääsi. Tavoitteenamme on, että sama 

henkilöstöryhmä tulee luoksesi, jotta tiedät, ketkä käyvät 

luonasi. 

Palvelut 

• Henkilökohtainen huolto 

• Kaikki palvelutoiminnat

Lisäpalvelut 

Tarjoamme erityyppisiä lisäpalveluja, mukaan lukien 

kotitalouspalvelut RUT-vähennyksellä. 

Kysy meiltä! 

SKÖVDE 

Yhteystiedot 

Skövden kunta: 

Biståndsenheten, jonka 

tavoitat Skövden kunnan 

yhteyskeskuksen kautta 

puh: 0500-49 80 00 

Yhteystiedot 

Finnservice i Skövde AB: 

Mariebergsvägen 21 
541 45 SKÖVDE 
Puh: 0500-792520 
puhelinvaihto 
finnservice@finlandia
hemmet.se 

Yksikönjohtaja: Jari Rajala 
Puh: 0500-79 25 21 
jari.rajala@finlandiahem
met.se 

Maantieteellinen toiminta-alueemme 

• Skövden taajama 

• Södra Ryd 

• Skultorp 

Finlandiakodissa voi 

asua ja siellä voi myös 

syödä, vaikkei siellä 

asuisikaan. Ota yhteys, 

jos ha luat lisätietoja ! 
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