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Fixartjänst
Du som är 67 år eller äldre kan utan kostnad anlita 

Uppvidinge kommuns Fixartjänst för att  få hjälp med 
vardagliga arbetsuppgifter i hemmet som kan vara 

jobbiga eller farliga för dig.

”Det känns 
bra att  vara 
ett  stöd för 

någon
annan”

facebook.com/uppvidinge

instagram.com/upplevuppvidinge

Håll dig uppdaterad på uppvidinge.se!

VILL DU ANLITA FIXARTJÄNST?

Boka på telefon: 073-301 35 84
Telefontid: Måndagar-fredagar klockan 9-11

twitt er.com/uppvidingek

Följ gärna kommunens arbete via sociala medier:



Fixartjänst i Uppvidinge TJÄNSTER DU KAN FÅ 
HJÄLP MED:

• Byte av glödlampor, batte-
rier och proppar

• Upphängning av gardiner

• Uppsättning av lampor

• Montering av brandvarnare

• Fästa sladdar

• Smörja lås och dörrar

• Lägga in halksäkra mattor 
eller lägga halkskydd under 
mattor

• Hämta saker från källare 
eller vind

• Bära in eller ta fram träd-
gårdsmöbler

• Flytta möbler (ej flytt till 
annat boende)

• Ta ner saker från höga skåp

• Rensa hängrännor

TJÄNSTER DU INTE 
KAN FÅ HJÄLP MED:

• Elinstallationer

• Städning

• Borrning i kakel

• Vedhantering

• Målning

Tjänster som kräver myndig-
hetsutövning enligt Social-
tjänstlagen eller Lagen om stöd 
och service till vissa funktions-
hindrade utförs inte.

”Jag fick frågan om jag 
ville bli kontaktperson 
och tackade ja för att 
få möjlighet att hjälpa 
till. Det känns bra att 
vara ett stöd för någon 
annan. Och så är det 
roligt att göra saker 
tillsammans, som att 
gå på bio eller åka till 
simhallen.”

Emilia Thomke, kontaktperson

Fixartjänst är till för dig som 
är 67 år eller äldre. Tjäns-
ten är ett led i kommunens 
arbete för att öka tryggheten 
i hemmen och förebygga 
fallolyckor.

VARFÖR BEHÖVS
FIXARTJÄNST?
Enligt Socialstyrelsen inträf-
far cirka 18 000 höftfrakturer 
varje år i Sverige, varav de 
allra flesta orsakas av fall. 
Varje år dör 1 500 personer i 
Sverige till följd av fallolyck-
or. 

Istället för att själv kliva upp 
på pallen för att sätta upp 
gardinen eller skruva i glöd-
lampan och riskera att trilla, 
finns det nu hjälp att få.

VAD INNEBÄR DET?
Är du 67 år eller äldre och 
behöver hjälp med praktis-
ka saker i hemmet som kan 
innebära risk för fall- eller 
halkolyckor kan du ringa och 
boka Fixartjänst. Du bokar på 
telefonnummer 073-301 35 84 
(telefontid måndag till fredag 
klockan 9-11).

Uppge vad du vill ha hjälp 
med och när hjälpen önskas. 
På överenskommen dag och 
tid får du sedan hjälp med 
önskade arbetsuppgifter. 
Tjänsten är kostnadsfri och 
utförs av kommunens arbets-
marknadsenhet UppJobb.


