
”Det finns en medmänsk-
lighet i det också. Alla 
har inte någon som kan 
hjälpa till i vardagen

svårt Att hinnA meD Allt?

silwer bemanning 
kan hjälpa dig 
med alla sysslor
Våren står nu för dörren och det är dags att börja 
ställa i ordning trädgården efter den välbehövliga 
vintervilan. Men kanske är det så att du har svårt att 
få tid till trädgårdssysslorna eller att du på grund av 
ålder inte längre riktigt orkar med allt det där som du 
skulle vilja? 

Varför då inte anlita Silwer Bemanning som hjälper till 
med det där som du inte själv hinner eller mäktar med. 
Hos Silwer Bemanning kan du få hjälp med allt ifrån 
mossrivning, ogräsrensning, kalkning, vård av träd, plan-
teringar, bygga staket, olja och tvätta trädäcket m.m. 

Dags att ställa i ordning trädgården.
Har du ont om tid så passa på att anlite Silwer Bemanning. Du väljer själv hur många timmar du vill ha hjälp och vad du vill ha 
gjort.

Många äldre personer bor kvar 
i sina hus men trädgård och hus kan vara svårt att ta hand om 
själv. 

Dessutom kan du känna en trygghet i att det alltid är 
samma person som återkommer och att det är en person 
med lång tids förankring på orten. 

behoVet Växer
Silwer Bemannings mål är att hjälpa till i vardagen, med 
sådant som man idag har svårt att hinna eller orka med. 
När det gäller trädgårdsarbete ser man framför allt ett 
stort behov hos personer som börjar bli till åren komna 
och som fortfarande bor kvar i sina hus med stora träd-
gårdar.

– Jag ser att behovet växer hela tiden. Många vill ha 
hjälp med enklare sysslor men det finns en medmänsk-
lighet i det också. Alla har inte någon som kan hjälpa till 
i vardagen. Och som sagt, det är också viktigt att det 
är samma person som återkommer, för att kunden ska 
kunna känna trygghet, förklarar Kristina Silwer.

anpassas efter kunden
När du anlitar Silwer bemanning väljer du själv hur många 
timmar du vill ha hjälp och kan förutom trädgårdsarbete 
även få hjälp med en mängd andra sysslor. Ibland vill 
våra kunder bara ha hjälp med att handla, putsa fönster, 
hämta barn på dagis eller måla om ett staket. Allting an-
passas efter varje kunds specifika önskemål.

– Vi ombesörjer även tillsyn av sommarhus. Vi går ige-
nom med den sommarboende vad just denne vill ha 
hjälp med, t.ex. se till att det är vädrat, nybäddat, samt 
t.ex. påfyllt med råvaror från lokala producenter. Tillsyn 
av huset kan även inkludera städning, skötsel av trädgår-
den samt måleri- och snickeriarbeten; tillsammans med 

Fönsterputsning
är en av de sysslor som många vill ha hjälp med.

kunden upprättar vi en åtgärdslista helt i enlighet med 
dennes önskemål.

ringar på Vattnet
Sedan några veckor tillbaka erbjuder vi även alla små-
företagare tjänsten extrapersonal om man som t.ex. bu-
tiksinnehavare blir sjuk eller måste åka på mässa och inte 
har någon som kan ta hand den dagliga verksamheten.

Efterfrågan på den här typen av tjänster ökar hela tiden 
och den bästa reklamen får Kristinas företag genom de 
”ringar i vattnet” som skapas kring varje medarbetare.

- Jag har ett fantastiskt team av medarbetare, som gör 
ett grymt jobb och det leder också till att ryktet sprider 
sig och att  förfrågningar om våra tjänster ökar kontinu-
erligt. Det är också otroligt viktigt för oss med den lokala 
förankringen och därför söker vi just nu efter fler erfarna 
medarbetare som bor i Ängelholm. 


