FIXARTJÄNST
Förenade Care Fixartjänst hjälper dig, som är
65 år eller äldre och bor i Vellinge kommun,
med enklare uppgifter i hemmet. Syftet är att
förebygga och motverka fall- eller halkolyckor.
Det kan vara riskfyllda sysslor som till exempel
tunga lyft och att klättra på stege.

Kostnadsfri hjälp
Fixartjänsten kommer hem till dig och hjälper dig
med det du behöver få gjort i max 45 min. per
gång. Tjänsten är kostnadsfri, men du får själv
stå för eventuella materialkostnader. Du kan få
hjälp upp till fyra gånger per år utan avgift.

Fixartjänsten kan hjälpa dig med
• Kontrollera brandvarnare
• Byta proppar och batterier
• Byta glödlampor/lysrör/spotlights/LED
• Hänga upp tavlor
• Sätta upp rullgardiner
• Ta ner och sätta upp gardiner
• Smörja lås och dörrar
• Fästa sladdar
• Halksäkra mattor
• Ge lättare bärhjälp
Du som brukar denna tjänst ansvarar för att det
finns tillgång till verktyg och material utefter vad
du behöver hjälp med enligt ovan.

Det ingår inte i Fixartjänsten
Arbete som kräver fackkunskap som till exempel
elarbeten eller VVS ingår inte.
Fixartjänsten har rätt att tacka nej till uppdrag
där det finns risk för skada på egendom. Exempel på detta är luftning av element samt att
borra i våtutrymmen.
Snöskottning, trädgårdsarbete, städning, fönsterputsning, större monteringsarbeten, möbelflytt utanför hemmet ingår inte heller.

I din kommundel varannan vecka
För att minska restiden och spara miljön arbetar
fixartjänsten eftermiddagar i de norra kommun
delarna under en vecka och i de södra kommundelarna veckan därpå.
Ring Fixartjänsten för att få information om när
du kan få hjälp. Det är viktigt att din beställning
till Fixartjänsten är tydlig, och att ni i förväg kommer överens om vad som ska göras.
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Du kan köpa extratjänster
Om du vill ha ovanstående hjälp fler än fyra
gånger under året kan du köpa det som extratjänst av Fixartjänsten. Tjänsterna räknas som
hushållsnära tjänster och är skattereducerade,
så kallat RUT-avdrag.

Kontakt
Välkommen att kontakta Fixartjänsten:
Telefon 0790-66 24 95, vardagar kl.12.30-16.30.
E-post: stknut.vaktmastare@forenadecare.com
Förenade Care är sedan 20 år tillbaka ett
familjeföretag som är verksamt inom vård- och
omsorg, personlig assistans, hälso- och sjukvård,
socialt boende och måltidsservice.
Vi lägger stor vikt vid kvalitetsutveckling och en
engagerad, välutbildad personal. Våra medarbetare omfamnar begrepp som omtanke,
vänlighet och service.
ISO-certifierat inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Läs mer på www.forenadecare.com
I Vellinge kommun driver Förenade Care:
• Hemtjänst och hemsjukvård
• Hälso- och sjukvård inom kommunens
ansvarsområde
• Servicehus Almgården, Bäckagården och
Postgården med aktivitetscentra och
restauranger
• Vård- och omsorgsboende S:t Knut och
Aspen, Omtankens hus, Postiljonen och
Månstorps Ängar
• Dagverksamheter
• Personlig assistans, ledsagarservice och
avlösarservice

