


Jag har aldrig 
skådat dess make 
vad fina flickor”
Ingrid Nilsson, kund

Dom är underbara. Alltid 
ett leende på läpparna 
när dom kommer”
Lennart Nilsson, anhörig



Vår grundidé: 

– Hemtjänst med 
omtanke
Vi erbjuder hemtjänst med personlig service 
och omsorg som vi utformar tillsammans med 
Dig efter Dina behov och önskemål!

Vi utför våra tjänster med respekt, 
engagemang, känsla och kvalitet och vårt 
viktigaste mål är nöjda kunder!

3 glada hjärtan startades 
av tre tjejer som hade 
erfarenhet av vården
– Vi hade så mycket egna idéer och ville 
förverkliga dessa. Vi vill att varje kund skall  
känna att de gjort rätt i valet av oss. Vi brinner 
även för att skapa en arbetsplats där de anställda 
trivs och att de längtar till att komma till jobbet.

Karolina Engman, verksamhetsledare



Vi på 3 glada hjärtan arbetar 
alltid i mindre grupper.  



Att ha 3 glada hjärtan  
som hemtjänst
För oss är det viktigt att du som kund känner 
dig unik hos oss och att vi ser och sätter värde 
på dig och dina enskilda behov. Det är även 
viktigt för oss att du känner trygghet och 
tillit i mötet med oss. Vi har ett mycket bra 
samarbete med kommunens sjuksköterskor, 
arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Såhär arbetar vi
Vi på 3 glada hjärtan är måna om att  
du som kund inte skall behöva träffa  
för mycket personal. Vi arbetar därför  
i mindre grupper vilket gör att vi håller en 
mycket god kontinuitet. Vi värnar om vår 
personal och uppmuntrar dem att arbeta 
med värme, omtanke och glädje. Alla våra 
fastanställda är utbildade undersköterskor. 



Vill du se ett leende?
Anlita 3 glada hjärtan.

Dom hjälper i smått som stort
Aldrig problem för dem  

att få något gjort.”
Folke Hildningsson, kund



Vi erbjuder även  
hushållsnära tjänster 
som tex

  Fönterputs
  Flyttstäd
  Veckostäd
 Storstäd

– till hemtjänstkunder som vill 
komplettera sin hemtjänst, 
och till privatpersoner.

Ring oss gärna på 0455-38 47 70
så får du veta mer.



Adress: 
Gullbernavägen 31 
371 47 Karlskrona

Tel växel: 
0455-38 47 70

Facebook: 
facebook.com/3GladaHjartan 

E-post: 
info@3gladahjartan.se

Karolina Engman
Verksamhetschef
Tel: 0455-38 47 73
Mail: karolina.engman@3gladahjartan.se

www.3gladahjartan.se
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