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Vad är Fixarservice?
Syftet med Fixarservice är att minska risken för
olyckor i hemmet genom att förebygga exempelvis
fallolyckor. Servicen utförs av en anställd inom
äldreomsorgen i Södertälje kommun.
n Vad kan man få hjälp med?
Fixarservice ger praktisk hjälp med
vardagliga sysslor. Exempel på tjänster
som du kan få hjälp med är:
• Uppsättning och nertagning av
gardiner
• Byte av glödlampor och säkringar
• Ta ner och sätta upp saker i höga skåp
• Hämta och lämna saker i vindsoch källarutrymmen
• Flytta lättare möbler i bostaden
• Sätta upp tavlor och tavelkrokar
• Ordna med mattor och sladdar för
att göra bostaden säkrare
• Ordna med balkonglådor och tyngre
blomkrukor
• Hjälp med att förutse eventuella
olycksrisker i hemmet
• Montering av brandvarnare och
kontroll av batteriet

n Vad ingår inte i Fixarservice?
Biståndsbedömda insatser, som
exempelvis städning och snöskottning,
uppgifter som kräver yrkeskunniga
hantverkare (t ex elektriker, rörmokare)

eller tjänster som olika serviceföretag
tillhandahåller, till exempel fönsterputsning, trädgårdsarbete och flyttverk
samhet samt att köra grovsopor till
återvinningsstationerna, ingår inte i
fixarservice. De insatser som utförs
ska vara korta och inte akuta.

n Vem kan få hjälp?
Alla som är 67 år eller äldre, boende
i Södertälje kommun inklusive kommundelarna Järna, Enhörna, Hölö-Mörkö
och Vårdinge. Du har rätt att använda
dig av Fixarservice en (1) gång per
kalendermånad.

n Vad kostar det?
Fixarservice är gratis, men eventuella
materialkostnader måste du betala själv.

n Hur bokar man Fixarservice?
Fixarservice bokar du på telefon
08-523 063 93, måndag-fredag kl. 08.00–
09.00. Övrig tid kan du lämna medde
lande på telefonsvararen eller skicka
e-post på fixarservice@sodertalje.se
så tar vi kontakt med dig.
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