Affärsidé
Davego drivs av 3 kvinnor mellan 40-62 år, Maria,
Gosia och Eva. Vår ambition är att erbjuda Ren Trivsel
till alla våra kunder. Vi har en platt organisation så att
alla medarbetare ska känna delaktighet och därmed
leverera trygghet och det bästa resultatet till kund.

Våra tjänster
Inom ramen för Lagen om valfrihet (LOV) i Kävlinge
kommun erbjuder Davego:
-Hemstädning
-Tvätt

Tilläggstjänster
Vi erbjuder tilläggstjänster som inte ingår i
biståndsbeslutet såsom;
Fönsterputsning professionell, matlagning, inköp,
promenader ( både med kund och husdjur 😊),
fixartjänst, trädgårdsarbete, snöskottning, enklare IT
tjänster, flytttjänst/bortforsling, montering av möbler.
Specialuppdrag? Ring oss!
Vi värnar om våra äldre och ger alla över 65 år 10 %
rabatt på alla våra tilläggstjänster.

Personal & kompetens
Vi gör alltid ett hembesök där vi tillsammans går
igenom dina önskemål för att du ska bli helt nöjd.
Ledningen i Davego har lång erfarenhet av hemservice
och vet hur viktig kontinuiteten är. Stor vikt läggs vid
att alla våra medarbetare besitter social kompetens
och kan kommunicera på svenska.

Kvalitetsarbete
Davegos medarbetare är lika viktiga som våra kunder.
All personal genomgår en intern utbildning som
innefattar bemötande, materialkunskap och
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kvalitetstänk. Vi behandlar inte vår personal olika, men
vi vågar möta individen utifrån deras preferensramar,
livserfarenhet och bakgrund. Detta är en utmaning
som vi med glädje och stolthet antar.
Har ni frågor och funderingar? Tveka inte att ringa oss,
vi lovar att alltid svara! 040-608 29 99

Synpunkter & klagomål
Tala i första hand med personalen eller
verksamhetschefen för företaget som utför tjänsten.
Du kan också vända dig till Kävlinge kommun, Åsikt
Kävlinge.

Fakta
Fullständigt företagsnamn Davego AB
Geografiskt område Hela Kävlinge kommun
Tider för utförande av tjänst 7-17 mån-fre
(undantag kan göras)
Kontakt
Eva Hertzman
Gosia Tojanowska
Postadress
Norra Vallgatan 34, 211 25 Malmö
Telefon
040-608 29 99 eller 0720-613690
E-postadress
info@davego.se
Hemsida
www.davego.se

