
Vi gör din vardag enklare!

Vi gör vardagen lite enklare!

Veterankraft är företaget med erfarenhet 
från ett långt yrkesliv.

Ring oss redan idag på 077–444 88 88

eller besök oss på www.veterankraft.se

STOCKHOLM (Botkyrka/Salem/Södertälje/ City / Ekerö / Haninge/Tyresö / Huddinge / Lidingö / Nacka/Värmdö
Nynäshamn / Solna/Sollentuna /  Södermalm / Söderort/Farsta/Liljeholmen / Täby/Danderyd / Bromma / Västerort / Arlanda)
GÖTEBORG | VÄSTERÅS | SALA | UPPSALA | LINKÖPING | FALUN | BORLÄNGE | GÄVLE | NORRTÄLJE | JÖNKÖPING
NORRKÖPING | ÖSTERSUND | LUND | KRISTIANSTAD | ÖREBRO | UMEÅ | KARLSTAD | HALMSTAD | LULEÅ
ESKILSTUNA | KARLSKRONA | TRELLEBORG | MALMÖ | VÄXJÖ | BORÅS | ENKÖPING



Veterankraft gör vardagen
lite enklare.
Vi är ditt lokala servicebolag som hjälper dig med allt från
barnpassning till hantverk. Våra veteraner är framförallt
pensionärer som alla har erfarenhet och kompetens för att
kunna göra det där lilla extra.

Tillsammans gör vi din vardag lite enklare!

Kontakta oss för hjälp med:

• Barnpassning  • Läxläsning
• Städning  • Trädgårdsarbete
• Matlagning  • Hantverksjobb
• Snöröjning  • Hemservice för äldre
• Hemvård   • och mycket mera...

Kontakta oss idag! 
077 – 444 88 88
www.veterankraft.se

”Vi är supernöjda med vår barnvakt Inga-Lill, hon är perfekt med Selma och
hon ställer alltid upp och är lika glad.”  Sara, Lidingö

”Nu har Roland och Sigvard varit hos oss och utfört överenskommet arbete.
Jag vill ge dem ett stort, stort beröm. Det blev så bra och arbetet var fantastiskt 
proffsigt utfört. Vilka veteraner!! Jag kommer varmt rekommendera er till mina 
bekanta. (Beskärning av träd och häck)” Mats, Tullinge

”Anders har börjat här i veckan som vår hustomte och vi är väldigt nöjda.
Jag gillar möjligheten till att få använda personer som har mycket erfarenhet.”  

 Jens, ordf. i Bromma bostadsrättsförening

”Jan har gjort ett utomordentligt arbete i min lägenhet.
Han målade hela lägenheten. Jag kommer att anlita Veterankraft igen!” 

 Lovisa, Stockholm

”Det var LOVELY att komma hem. Nu ska vi ta en fi ka framför brasan
med barnen – istället för att stå ute i snön och svettas och svära med
snöskottningen! Tack!!!” Lena, Västerås

”Ulf har gjort ett mycket bra jobb, välplanerat, initiativrikt och effektivt.
(Renovering av växthus)” Gunnar, Mälaröarna

Visste du att 60 % av alla våra nya 
kunder kommer via rekommendation 

från redan befi ntliga kunder? 

Anlita Veterankraft för att få hjälp 
och tid över till annat!


