DALCO HYGIEN

LOVEN
Vi utför servicetjänster till boende i Krokom och Östersunds kommun. Så om ni av någon anledning
skulle vilja byta det företag som ni anlitar nu så är det bara att höra av sig till mig, eller
biståndshandläggaren på kommunen.
Och nytt från och med i år är att det kommer det att ingå gratis fönsterputs för ”gamla ” och nya
kunder, en gång om året. Det vill säga att , om ni väljer Dalco Hygien som utförare av städningen som
biståndshandläggaren har beslutat om ,och tecknar kontrakt för ett år , så ingår även gratis
fönsterputs en gång om året.

Rutavdrag
Säkert vet ni vad rutavdraget innebär.
Om ni behöver hjälp tillexempel med att klippa gräsmattan under sommaren , behöver ni bara betala
halva kostnaden.
Vi utför även trädgårdarbete, flyttstäd , vindsröjning m.m
Dalco Hygien är ett företag som hittills i första hand har verkat inom Krokoms Kommun.
Vi har haft entreprenaden och ansvarat för städningen m.m. i 11 år till kunder inom kommunen.
Vi är ett litet företag som har tre heltidsanställda, samt att vi även har timanställd personal vid behov.

Här arbetar vi
Vi utför servicetjänster över hela Östersunds och Krokoms kommun

Så arbetar vi
Vi erbjuder tjänster och produkter inom området hygien, med engagerade medarbetare som levererar
hög servicenivå, kunnande och erfarenhet. Tillsammans med våra kunder verkar vi för att uppnå målen
som vi har.

Utbildning och erfarenhet
Vi har medarbetare som har stor erfarenhet av det arbete som vi utför. Och vi är väldigt lyhörda och
flexibla för kundernas önskemål

Vi utför följande tilläggstjänster
Det kan till exempel vara trädgårdsarbete, snöskottning , gräsklippning eller precis vad vi kommer
överens om.

Kontakt
Telefon:
E‐post:

070 219 98 22
dennis.hagman999@gmail.com

Dalco Hygien AB
Dennis Hagman
Kyrkvägen 5
83060 Föllinge

Besöksadress
DALCO HYGIEN AB
Kyrkvägen 5
830 60 FÖLLINGE

Telefon
070‐219 98 22

Ekonomi
Postadress
Box 4008
195 04 Rosersberg

Telefon
08‐590 360 51
Telefax
08‐590 360 54

Org. nr 556489‐2288
Moms nr 01‐556489‐2288‐01
Vat nr SE556489‐228801

