Fixartjänst

en service för dig som fyllt 67 år
och bor i Borås Stad
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Fixartjänst inomhus
Gratis service åt äldre utan individuell behovsprövning.
Tjänsten är till för den som är 67 år eller äldre och syftar till att öka
tryggheten i hemmet och för att förebygga fallolyckor.

Vad kan Fixartjänst inomhus hjälpa till med?
• Bära ut och transportera bort material till Återvinningsstation som är rätt
sorterat och paketerat enligt ”Sorteringsguiden från Borås energi och miljö”
• Byta trasiga lampor/ ändra till rätt styrka
• Bära upp/ner från vind/källare
• Byta gardiner
• Flytta om i köksskåpen så sakerna är lättare att nå
• Hjälpa till att fästa lösa sladdar
• Sätta upp tavlor
• Hjälp att byta batterier i brandvarnare och/eller kontroll av brandvarnare 		
vid besök
• Byta trasiga proppar
Ni som beställare måste själva köpa in det material som vi behöver
när vi skall hjälpa er
Vi utför inga tjänster som hemtjänsten har ansvar att utföra
eller tjänster som kräver behörighet.
Vi förbehåller oss rätten att säga nej till ett arbete som vi anser
att vi inte har kompetens att utföra.
De personer som kommer och hjälper dig har av olika anledningar en begränsad
arbetsförmåga.

Fixartjänst utomhus
Avgiftsfinansierad service
Avgiftsfinansierad service
Tjänsten är till för dig som är 67 år eller äldre, så att du inte ska behöva
flytta från ditt boende när du inte längre klarar skötseln av trädgården
” så det ser bebott ut.”
På grund av stort intresse för Fixartjänst, så gäller det att boka tidigt på
året för att få hjälp under sommaren, då det finns begränsat med tider.

Vad kan Fixartjänst utomhus hjälpa till med?
Enklare trädgårdsarbete som:
• Vårstäd
• Klippa gräs
• Trimma gräskanter
• Kratta gräs, blåsa löv
• Klippa häckar och buskar som inte är högre än 150 cm (på båda sidorna)
• Höststäd (ta ner perenner, blåsa löv mm)
• Trimma lite större områden (endast trimma, ej kratta, ta upp eller ta
med gräset)
• Vintertid kan vi skotta snö och sanda, så du kommer ut till brevlådan ev.
garageinfart.
Arbetet delas upp i förmiddags- och eftermiddagspass.
Ett arbetspass hos dig är beräknad till en timma, tala om vid beställning,
om du vill ha en eller två timmar.
Vi kan även få säga nej till vissa jobb, då de personer som kommer och hjälper
dig har av olika anledningar en begränsad arbetsförmåga.
Vi har med oss maskiner som behövs för trädgårdsarbetet.
Vi räknar med en yta på ca: 1500 kvm./pass .
Vi kan inte hjälpa dig med sommarstugor eller hyreshus.

Personer som vill ha arbete utfört av fixartjänst
ringer till: 033-35 34 24 på telefontid 8.00-11.00
Åse Attestål
Fakturafrågor: Ann-Charlotte Jönsson
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