Kostnad
Ingen avgift tas ut vid besöket. Hjälpinsatsen kan ta
allt från en liten stund till 1 tim.
Eventuell säkerhetsrond i samband med hjälpen är
också kostnadsfri (förbokas).

Kostnadsfri fixarhjälp i hemmet

Till kommuninvånare från 67 år

Broschyr - ”säkerhet i vardagen” kan beställas vid
bokning av hemservice/hjälp och skickas per post
kostnadsfritt.
OBS! Allt material som behövs exempelvis halkskydd,
glödlampor och batterier ingår ej och får införskaffas
av den som önskar hjälpen.
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Kostnadsfri hjälpinsats i hemmet

Exempel på vad man KAN få hjälp med:

för att förebygga fallskador.

 Syfte
Att ge ökad trygghet och säkerhet för hemmaboende
äldre genom att minska riskmoment i vardagen.

 Byta glödlampor, batterier i brandvarnare etc.
 Sätta upp tavlor, rullgardiner, gardinstänger,
byta gardiner.
 Flytta mindre möbler för säkrare hem.
 Fästa upp sladdar, halksäkra mattor etc.
 Ta fram/ta bort saker som adventsljusstake eller
mindre utemöbel.
 Skruva åt/ta bort ostabila möbler.
Exempel på vad man INTE KAN få hjälp med:

Vem kan få hjälpen?
Kommuninvånare från 67 år som önskar tillfällig
stödinsats med praktisk hjälp i det egna boendet.
Hemfixaren kan förutom den praktiska hjälpen också
göra en säkerhetsrond, för att ta bort eller minska
riskmoment som kan leda till fallolyckor.

 Inte trädgårdsarbete, gräsklippning, skottning.
 Inte fönsterputsning, städning eller tvätt.
 Ingen personlig vård, matlagning, matinköp
eller andra inköp.
 Inga transporter utförs.

Säkerhetsrond
Hur får man hjälpen?
För att boka en tid eller få mer info - kontakta:
Anhörig & Frivilligcentrum telefon 0524-181 95
OBS! Akututryckningar samt jour förekommer inte.
Uppdragen utförs under vardagar, på dagtid.

Det går att beställa en säkerhetsrond i samband med
bokningen som hemfixaren då genomför som är
kostnadsfri. Detta för att ta bort eventuella
riskmoment som kan leda till fall – exempelvis att
flytta om eller skruva åt ostabila möbler o.s.v. eller
att fästa upp sladdar, kontrollera fallrisker med
mattor och badkar/dusch.

