Fixartjänst
Gratis extrahjälp i hemmet för personer över 67 år

norrkoping.se

Fixartjänst,
en kostnadsfri extrahjälp
Är du över 67 år och bosatt i eget boende i kommunen?
Då kan Fixartjänst vara något för dig!
Vi utför fixartjänster för att minska fallolyckorna i hemmet bland äldre
invånarna i kommunen. Vi hjälper till med vissa saker som du inte kan göra
själv. Tjänsterna är kostnadsfria, men eventuella materialkostnader står du för.

Fixartjänst kan hjälpa dig med bland annat:
•
•
•
•
•
•
•
•

Byta glödlampor eller lysrör, byta batterier i brandvarnare, fixa proppar.
Sätta upp lampor.
Halksäkra era mattor.
Fästa lösa sladdar och kablar.
Sätta upp eller ta ner gardiner.
Flytta möbler inför tapetsering.
Flytta trädgårds- och balkongmöbler inför våren eller hösten.
Annan hjälp som kräver att en stol eller stege måste användas.

Vi kan även hjälpa till med information om olycksrisker, samt hur man
förebygger olyckor i hemmet.

Men vi hjälper dig tyvärr inte med:
• Hemtjänstens tjänster och uppgifter.
• Uppgifter som kräver specialkompetens, exempelvis elbehörighet och
VVS.
• Fönsterputsning.
• Gräsklippning och trädgårdsarbete.
• Större monteringsarbeten.
• Möbelflytt utanför hemmet.

Välkommen att kontakta oss!
Telefon: 011-15 53 37
E-post: fixartjanst@norrkoping.se
Vi arbetar vardagar klockan 7.30–16.00
Om vi inte svarar när du ringer är vi ute på jobb, men tala gärna in ett
meddelande på telefonsvararen så ringer vi upp dig så snart vi kan.

Vision 2035
FRAMTIDSTRO I ETT FÄRGSTARKT NORRKÖPING
År 2035 är Norrköping en av landets främsta miljökommuner med
175 000 invånare. Här har alla barn och ungdomar framtidstro. I en
innovativ miljö stimuleras entreprenörskap och näringsliv som med
bredd och spets attraherar talanger och studenter. Helt enkelt ett
näringsliv och universitet i toppklass.
Här skapar vi livskvalitet genom upplevelser och stolta miljöer. Vi är
en ledande kulturstad och Sveriges musikhuvudstad.
Med respekt för stadens själ och med mod och kreativitet skapar vi
vårt färgstarka Norrköping tillsammans.

VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET
Adress: Lindövägen 5A
Tel: 011-15 00 00
www.norrkoping.se

