
 
 

 

Hemtjänst 

 

Fakta företaget 

Företagsnamn:  

Städ & Serviceakuten i Västerbotten 

Bifirma till Bolstad Management AB 
Adress:  

C/O Storumans Bokföringsservice 

Blå Vägen 255 923 32 Storuman 
Hemsida: 

www.stadakuten .eu 

E-postadress: 

kundtjanst@stadakuten.eu 

  

Specialkompetens:  

Utbildning inom olika städsystem och 

säkerhetsarbeten på arbetsplatser, som 

ESA(Elsäkert Arbete), SYS, ID06, SSG 

tillhandahåller på industrins uppdrag 

säkerhetsutbildning för entreprenörer. Syftet är att 

öka säkerheten och minska antalet tillbud och 

olycksfall i samband med entreprenadarbeten 

inom industrin. 

 

 

Tjänster som erbjuds 

(inom valfrihetssystemet) 

Servicetjänster  

Städ, inköp, klädvård 

  

 

Städ & Serviceakuten i 

Västerbotten 

 

Kontakter 

Information Bo-Göran Bolstad 

Tel: 0951-58 49 71 

 

Städledare Maria Stenlund 

Tel: 020-1000 04 

Serviceledare Benny Olofsson 

Tel: 020-1000 05 

 

kundtjanst@stadakuten.eu 

www.stadakuten .eu 

  

 

 

 

 

 
Våra tjänster  Vår personal 

Vi är ett städ- & 

serviceföretag med vårt 

huvudkontor i Storuman. Vi 

jobbar idag mot företag, 

föreningar och privatpersoner 

med olika servicetjänster. 

 Vår personal är alltid utbildad 

för de uppdrag som vi utför.  

Vi har löpande utbildningar 

vad det gäller hemstäd, 

hushållstvätt, inhandling och 

äldrekunskap. Vi arbetar även 

med ID06 vilket säkerställer 

att du alltid har rätt och 

behörig personal med väl 

synlig ID-bricka som 

kommer hem till dig. All 

personal har sekretess! 

  

 Din möjlighet att välja  

Vår profil och påverka 

Det ska vara enkelt att 

beställa uppdrag av Städ & 

Serviceakuten. Hos oss kan 

Du få ett totalpris som 

inkluderar städmaterial och 

kemikalier om du önskar, 

vilket gör det lätt att i förväg 

veta vilka kostnader det 

handlar om. Vi följer alla 

arbetsrättsliga krav och 

regler. Vi har kollektivavtal 

och nödvändiga försäkringar. 

Vi arbetar med miljövänliga 

städmetoder, städutrustningar 

och kemikalier. Vi utbildar 

fortlöpande vår personal för 

att möta kraven från våra 

uppdragsgivare. 

Vi har personal som är 

utbildade på att utföra jobb i 

hemmet, det kan vara allt från 

städning, flyttning av möbler, 

gräsklippning till att få hjälp 

med att skruva upp en 

klädkrok. Om Du väljer oss 

så finns det även möjlighet 

att välja en rad 

tilläggstjänster och påverka 

vilken hjälp du vill ha. Det är 

Du som väljer. 

  

Tilläggstjänster  

Vi utför tilläggstjänster, ex: 

Inhandling, Tvätt, Hemstäd 

Gräsklippning, Snöskottning 

Förråds- och garagestäd, 

Enklare 

byggnationer/underhåll, 

Fönsterputsning, Flyttstäd 

m.m 

Här finns möjligheten att 

använda RUT-avdrag 
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