
Mittsverige Städ & Skogstjänster AB 

Vi är ett nytt företag som erbjuder kompetent och kundorienterad tjänst när det 
gäller flyttning, städning och andra hushållstjänster till privatpersoner, speciellt 
äldre, och institutioner eller organisationer.

Här arbetar vi
Vi erbjuder våra tjänster inom hela östersundsregionen – från Fåker genom Hara, 
Orrviken, Frösön, Östersund till Brunflo och från Brunflo genom Tand och tillbaka 
till Fåker. Vi arbetar inte i Lit eller i de norra områdena.

Så arbetar vi
Vårt företag har en kvalitetspolicy som utlovar att tjänster som utförs av oss är av 
högsta kvalitet när det gäller hälsa och miljö. Arbetet sker i nära samarbete med 
våra kunder för att anpassa arbetet till olika förhållandena och tillfredsställa speci-
ella behov och önskemål. Vi strävar efter ett harmoniskt multikulturellt och ekono-
miskt hållbart samhälle genom att stödja och ge arbetsinkomst både till svenskar 
och utlandsfödda.

Utbildning och erfarenhet
Fausta Temoh är VD och företagets ägare och Miranda Zarsa (hans fru) är sekre-
terare. Han har Filosofie magisterexamen i Informatik på Mittuniversitetet och en 
kandidatexamen i Sociologi och Antropologi. Han har sju års erfarenhet av att ar-
beta som gruppchef och är en certifierad skogsentreprenör. Fausta har arbetat med 
städning från när han var student tills nu. Vi har två resurspersoner med minst fyra 
års erfarenhet av städning och andra hushållsnära tjänster.

Vi utför följande tilläggstjänster
Under sommaren kan vi också erbjuda följande tjänster inom skogsbruk till privat-
personer eller företag: plantering av trädplant, gallring, fällning av träd, skogsröj-
ning samt även gräsklippning. Vårt företag är PEFC certifierat.

Övrigt
Vår arbetstid är vardagar mellan 8-18. Vi har arbetsuniform, gul t-shirt och svarta 
byxor samt id-kort med företagsinformation. Vi talar svenska, engelska och franska.

Kontakt
Mittsverige Städ & Skogstjänster AB
Odensalagatan 41 
831 47 Östersund

Kontaktpersoner: 
Fausta Temoh och Miranda Zarsa
Mobil: 072-519 86 44 / 072- 234 29 99
E-post: info@mittskogstadning.se
Hemsida: www.mittskogstadning.se



Du som har hemtjänst i Östersunds 
kommun kan välja mellan flera 
olika utförare. 

Symbolförklaring
Olika utförare erbjuder olika former 
av tjänster. 
Symbolerna visar vilka tjänster 
utföraren erbjuder:

Fritt val av hemtjänst 

Servicetjänster
(städning, inköp, tvätt,
byta lampor med mera)

Ledsagarservice
(sällskap på promenad, ut-
flykt, till affären med mera)

Personlig omvårdnad 
och hemsjukvård
(stöd med hygien, påkläd-
ning, måltider, medicinering,
rehabilitering med mera.
Utföraren har egen legiti-
merad sjukvårdspersonal)

Avlösning i hemmet
(anhörigvårdare får 
tillfällig avlösning)

Du kan välja flera utförare
Du kan välja vilken utförare du vill för 
vilken som helst av de fyra tjänsterna.
Det betyder exempelvis att du kan välja 
servicetjänster från en utförare 
och personlig omvårdnad från en  
annan utförare. 

Vilka tjänster som varje utförare erbju-
der syns både som symboler i presenta-
tionens övre högra hörn och under 
rubriken ”Här arbetar vi”. 

Exempel
Du kan till exempel välja service-
tjänster från utförare 1 
och personlig omvårdnad från utförare 2.

 

Du kan självklart välja alla tjänster av 
en och samma utförare.
Det förutsätter förstås att utföraren du 
väljer erbjuder alla de tjänster 
du blivit beviljad.

Måste jag välja?
Om du inte vill välja utförare av hem-
tjänst, så blir du tilldelad en godkänd 
utförare av din biståndshandläggare.
Vilken utförare du får bestäms utifrån 
en turordningslista.

Du som redan har hemtjänst behöver 
inte göra något aktivt val. 
Allting fortsätter precis som tidigare 
med den hemtjänst du har i dag. 

Mer information hittar du på vår webbsida: 
www.ostersund.se/frittval 
 
Du kan även kontakta Vård- och omsorgsförvaltningen via telefon: 
Kundcenter 063-14 30 00

Personlig omvårdnad
(stöd med hygien, påkläd-
ning, måltider, med mera)
 
Hemsjukvård, stöd med med-
icinering, rehabilitering med 
mera utförs av legitimerad 
personal från kommunens 
Hälsofrämjande enhet HFE)

Utförare 1 Utförare 2


