


Plusstjenester er en omsorg- og servicebedrift som består 
av dyktige, håndplukkede personer med helsebakgrunn og teknisk

 bakgrunn.  Vi kombinerer vår kompetanse og ønsker å være 
solide og etterrettelige i arbeidet for kundene våre.

Les om de ulike tjenestene i denne brosjyren.
 

Vi kan ta enkeltoppdrag eller utføre tjenester 
til faste tider (abonnement). 

Velkommen til å ta kontakt.
 Vi gleder oss til å stå til tjeneste for deg. 
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 Vi gleder oss til å stå til tjeneste for deg. 

Trygghet og kvalitet
Plusstjenester er opptatt av å finne gode og skreddersydde løsninger 

som gjør ting mulig. Vi ønsker å tilby god kvalitet på de ulike tjenestene 
gjennom forutsigbarhet, kompetanse og egnede ansatte. 

Vi ønsker å være en positiv opplevelse; 
et pluss for alle som benytter oss. 
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Boligservice
  Hagearbeid, måking av snø og stell av utearealer

  Snekring, stenlegging, maling, montering av hyller, gelender og håndtak 

  Rydding og bortkjøring 

  Flyttehjelp og flyttevask

  Fasadevask, mosefjerning på tak, stell av takrenner

  Kartlegging av varmetap i boligen (termografering)

  Rengjøring og oppgradering av ventilasjon og varmekilde 

  Renhold av privatbolig og næringsbygg

  Rørlegger

  Elektriker

  Tilsyn og stell av hytta



Helse og velvære
  Renhold av bolig 

  Hjelp ved personlig stell

  Sykepleietjenester

  Tannpleie

  Matlaging

  Samtale og sosialt samvær

  Personlig trener

  Innkjøp 

  Fotpleie, manikyr, ansiktsbehandling

  Taffelmusikk på ditt piano



Følgetjenester
  Vi følger deg til butikk, konsert, selskap, kafé,  sykehus, 

 lege, frisør.  Vi bringer fra dør til dør og hjelper med alt du 
 vil ha med deg



Teknikk i hjemmet
  Vi hjelper deg med din PC. Vi lærer deg nettbank, musikk på internett,

 se TV-programmer og videoer på nett, bildebehandling, laging av   
 bildebøker, filorganisering m.m.   

  Vi bistår deg med kjøp og bruk av PC, fjernsyn, mobiltelefon, 
 digitalt kamera, bredbånd, GPS for bil- og turbruk, stereoanlegg m.m.

  Vi oppdaterer og vedlikeholder din hjemme-PC   

  Vi monterer web-kamera på hytta eller i huset. Hold øye med dine 
 eiendeler via mobiltelefon. Med et montert kamera har du mulighet til  
 å undersøke været på hytta. Vi kan også installere og lære deg 
 fjernstyring av varme og lys via mobiltelefon

  Vi stemmer pianoet ditt



Priser:
Prisene avhenger av type tjeneste, tidspunkt for disse 

(dag/kveld/natt), og om det er fast abonnement eller enkeltoppdrag. 
Ta kontakt hvis du har en konkret forespørsel. 

Kontakt oss:
info@plusstjenester.no 

tlf. 464 18 707

Vi tilbyr to typer tjenester:
enkeltoppdrag 

Du kan bruke oss til små eller store enkeltoppdrag, 
for eksempel maling eller flyttehjelp. 

Abonnement
Ved abonnement avtaler vi regelmessige 

tider vi skal komme til deg eller dere. Vi kan for 
eksempel handle for deg en gang i uken. 
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– service og hjelp i hverdagen
www.plusstjenester.no


