
Vad tycker du?

Har du synpunkter på verksamheten? Berätta det för oss. Vi vill ta del av 
dina tankar, idéer och synpunkter. Det ger oss en chans att förbättra 
verksamheten. 

Ansvarig för synpunkter på Hemmafixarna är:
Sektionschef Margareta Olsson, 
telefon 0522-69 76 48 
Enhetschef Sofia Jonshamre, 
telefon 0522-69 77 14

Du kan även använda dig av vår blankett "Säg vad du tycker" som finns 
tillgänglig i alla våra verksamheter och på kommunens hemsida 
www.uddevalla.se



Varför Hemmafixarna? 

Syftet med hemmafixarna är att förebygga och minska fallskador och 

olyckor i hemmet genom att utföra vardagssysslor som skulle kunna 

innebära fara.   

Vem får anlita Hemmafixarna? 

Äldre över 70 år och personer med funktionsnedsättning med ökad risk 

att falla och som bor i ordinarie boende.  

Vad kan Hemmafixarna göra? 

Saker som kräver att man går upp på en stol eller klättrar på stege eller 

utför tyngre lyft, exempelvis: 

 Byte av glödlampor, proppar och batterier till brandvarnare

 Lufta element

 Sätta upp tavlor, rullgardiner, brandvarnare

 Sätta upp och ta ner gardiner

 Hämta eller sätta upp/ner saker från vind, källare eller höga

skåp

 Flytta mindre möbler inom hemmet

 Smörja lås, dörrar m.m.

 Minska fallrisken genom att fästa sladdar och halksäkra mattor

etc.

 Akut skottning/halkbekämpning i anslutning till bostad i mån

av tid.

 Skotta, sanda och salta vid halka, om behov finns att nå t.ex.

soptunna eller brevlåda

Vad kan Hemmafixarna inte göra? 

Hemmafixarna utför inte arbetsuppgifter av elektrisk karaktär, där det 

krävs fackman eller andra arbeten som kan utföras av hantverkare eller 

hemtjänst exempelvis: 

 Trädgårdsarbete, allmän snöskottning, gräsklippning, plantering

av balkong- och blomlådor

 Fönsterputsning, byte av glasrutor, el-arbete, VVS-arbete, byte av 

lås, möbelflyttning mellan olika hem

 Handla, städa, tvätta

 Laga mat, personlig vård

Hur får jag hjälpen? 

Genom att ringa till hemmafixarna och boka tid. 

Telefonnummer 0522-69 51 00. Hemmafixarna kan nås och utföra 

uppdrag vardagar 09:00–15:00. Ingen jour. 

Kostnad 

Hjälpen är kostnadsfri. Eventuellt material såsom glödlampor och 

batterier ingår ej men går att köpa av Hemmafixarna. 

Övrigt 

I samband med besöket erbjuder hemmafixarna en säkerhetsrond. Det är 

för att hitta och ta bort riskmoment som skulle kunna leda till olyckor. 

Hemmafixarna är en daglig verksamhet enligt LSS. 

När vi kommer hem till dig är vi alltid två personer eller fler, 

vi har med legitimation. 


