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Var når jag fixartjänsten?
Ring för information och beställning.

010-234 70 00
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Vad är fixartjänst?

Syftet med fixartjänst är att förebygga skador och olycksfall i hemmet
som kan uppstå när du gör olika sysslor i ditt hem.
Fixartjänsten har tystnadsplikt.

Vem kan få hjälp av fixartjänsten?

Du som är över 67 år och bor i Vadstena kommun kan få hjälp av
fixartjänsten med vissa sysslor i ditt hem.

Vad kan du få hjälp med?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sätta upp och ta ner gardiner
Sätta upp och ta ner tavlor
Byta glödlampor, lysrör, proppar och säkringar
Montering och byte av batterier i brandvarnare
Flytta lättare möbler och mattor
Hämta saker från vindsförråd och källare
Lufta element
Lägga halkskydd under mattor för att minska risken för fallolyckor
Plantera växter i balkong- och blomlådor
Plocka fram och ställa in trädgårdsmöbler
Sopa och sanda vid entrédörren i egen fastighet om det är snö
och halka
Fixartjänst kan ge råd och tips
på hur den enskilde kan förebygga olyckor i hemmet

Uppdrag inom fixartjänst får
omfatta maximalt en timme per
tillfälle.

Vad kan du inte få hjälp med?
•
•
•

•

•

Skruva ihop möbler från möbelvaruhus (t ex IKEA, Jysk)
Tjänster som ingår i fastighetsskötarens ansvarsområde
Tjänster som kräver fackkunskap (t ex VVS, elinstallationer,
datainstallationer)
Tjänster som är berättigade till Rut- eller Rotavdrag (t ex putsa
fönster, städa, målningsarbete, snöskottning, gräsklippning, trädgårdsarbete, tvätt)
Tjänster som ingår i hemtjänstens ansvarsområde

Vad kostar fixartjänst?

Du bekostar själv det material som behövs och ser till att det finns på
plats när fixartjänst kommer. I övrigt är tjänsten gratis.

När kommer fixartjänsten?

Fixartjänst utför uppdraget hos dig inom två veckor från det att du har
beställt uppdraget om inte uppdraget bedöms som brådskande. Vi
förbehåller oss rätten att avgöra vad som anses som brådskande.

