Är Du pensionär och
behöver praktisk hjälp

Har Du frågor rörande Hemfixarverksamheten
eller behöver Du en Hemfixare?
Kontakta Kundcenter Telefon 0303 23 80 00

med enklare insatser i hemmet
för att öka säkerheten och
tryggheten?

FOLKHÄLSORÅDET
Kungälvs Kommun 2019 04 10

Vem får använda sig av Hemfixaren?

Det här utför INTE Hemfixarna:

Är Du pensionär och bor i Kungälvs kommun är det
fritt fram att för Dig att använda Hemfixartjänsten.

• Sysslor som faller under ramen för hemtjänstens uppdrag,
exempelvis städning, inköp, matlagning och tvätt.
• Sysslor som erbjuds av serviceföretag, exempelvis
fönsterputsning och målning/snickeri.
• Trädgårdsskötsel, gräsklippning och snöskottning.
• Sysslor som kräver fackman/hantverkare exempelvis
VVS-arbete, el-arbete, byte av lås och glasrutor.
• Sysslor som fastighetsägaren har ansvarar för exempelvis avloppsrensning.
• Transport till affärer, återvinningscentraler o.dyl.

Vem är Hemfixare?
Hemfixarna är frivilliga medmänniskor som hjälper dem som löper en ökad risk
att falla. Genom att erbjuda hjälp med vardagssysslor minskar vi risken för fall.
Hemfixaren legitimerar sig med kommunens id-kort.

Hur får man tag i en Hemfixare?
Man ringer eller besöker Kundcenter Telefonnummer 0303 23 80 00
Besöksadress Stadshusets entré; Ytterbyvägen 2
Här möts Du av personal som tar emot Din uppdragsbeställning och hjälper Dig
att komma i kontakt med en Fixare som efter överenskommen tid kommer hem
och hjälper Dig.
Du kan boka ett uppdrag åt gången.

Hemfixartjänsten är helt kostnadsfri men Du står själv
för eventuella materialkostnader.
Säkerhetsrond

Vad gör Hemfixaren?
Hemfixaren hjälper Dig med sysslor där du riskerar att råka ut för fallskador som:
• Byte av glödlampor och säkringar
• Rengöring av ventilationsdon
• Hänga upp enstaka tavlor och annat
• Sätta fast sladdar och dra förlängningssladdar
• Sätta upp brandvarnare och byta batterier i dem
• Byta gardiner
• Lättare ommöblering
• Ta fram eller ställa undan utemöbler
• Smörja lås och dörrar
• Halksäkra mattor och trappor

Om Du vill kan Hemfixaren tillsammans med Dig göra en ”säkerhetsrond” och
tipsa Dig om vad Du kan göra för att öka säkerheten och tryggheten i Ditt hem
samt minimera riskerna för att tex. råka ut för en onödig fallolycka.

Våra duktiga Hemfixare heter Tore, Bengt, Ralph,
Jan, Leif och Elisabet.

