TÖREBODA KOMMUN
Box 83
545 22 Töreboda
0506-180 00 växel

Du kan få hjälp av kommunens

En möjlighet för dig som är pensionär eller har ett
funktionshinder, att få hjälp och rådgivning med sysslor
i hemmet som kan vara svåra att klara själv.

Hemfixare är ett säkerhetsförebyggande arbete som en del
i kommunens arbete för en säker och trygg kommun.
Ett samarbete mellan säkerhetsgruppen för äldre och
funktionshindrade och kommunens dagverksamhet.

En tryggare och säkrare vardag med
hemfixarens hjälp.
2018-01-01

De allra flesta olycksfall sker faktiskt i det egna
hemmet !

Genom en insats från vår hemfixare kan
din vardag bli säkrare!
I syfte att förebygga fallskador och olyckor i hemmet
erbjuds funktionshindrade eller pensionärer över 67 år
säkerhetsservice genom hemfixaren.
Vad är hemfixaren?
Hemfixaren är en tjänst som ska hjälpa äldre och
funktionshindrade att utföra enklare service och sysslor i
deras egna hem. Hemfixaren heter Fredrik Dagobert.

Exempel på arbetsuppgifter som kan göras
 Utföra säkerhetsronder utifrån särskild checklista.
 Byte av glödlampor, proppar och batterier till
brandvarnare.
 Sätta upp tavlor, krokar, rullgardiner eller liknande.
 Sätta upp och ta ner gardiner.
 Hämta eller ställa upp/ner saker från vind, källare,
garage eller höga skåp.
 Flytta mindre möbler inom hemmet.
 Smörja lås, dörrar mm.
 Fästa sladdar och halksäkra mattor mm.
 Sanda och salta vid halka.
Obs: Tveka inte att ta hjälp även för det lilla som kanske
bara tar 5 minuter. För att hemfixarna ska kunna planera
sin dag bör dock hembesöket inte ta mer än 60 minuter.
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Du kanske inte själv är i behov av den här
hjälpen, men kanske känner någon som du tror
skulle behöva hjälp och råd.
Vi är tacksamma om du vill förmedla vidare
informationen i denna broschyr.

3

Hur beställer jag hjälp från hemfixaren?
Du når hemfixaren direkt på telefonnummer
0506 181 73
Hemfixaren arbetar dagtid Måndag - Fredag
Hemfixaren kommer utifrån tid som ni kommit överens
om per telefon och uppvisar på begäran legitimation då
han kommer.

Hjälpen är kostnadsfri men man får själv betala
för det material som eventuellt används.
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