Vad gör Hemfixarna?

Vem är Hemfixare?

Hemfixarna hjälper dig med enklare
praktiska uppgifter i och kring
hemmet som tex:

Hemfixarna är frivilliga
medmänniskor som kan tänka sig
att hjälpa dem som på grund av
sin ålder eller sin fysiska förmåga
har svårigheter att klara sig
helt på egen hand

-Byte av glödlampor och säkringar
-Hänga upp lampor eller tavlor
-Sätta fast och dra
förlängningssladdar
-Sätta upp brandvarnare
-Batteribyten i tex brandvarnaren
eller ringklockan vid ytterdörren
-Hjälpa till med jul och påskpynt
-Byta gardiner
-Ta fram eller ställa undan
utemöbler
-Lättare ommöblering
-Smörja lås och dörrar
-Halksäkra mattor och trappor
Eller liknande!
Ring och fråga!
De uppgifter som Hemfixaren utför
skall vara sådana som normalt inte
utförs av en hantverkare eller
hemtjänsten

Alla Hemfixare är medlemmar i
föreningen Hemfixarna. Vill du själv bli
hemfixare, ring oss!

Hemfixarna jobbar under
”Tystnadsförsäkran”
Detta betyder att de inte kommer att
prata om dig med någon annan

Vem får använda sig
av Hemfixarna?
Bor du på
Björkö, Öckerö, Hönö, Hälsö eller Fotö
och är 67+ eller funktionshindrad så är
det fritt fram för dig att använda
hemfixartjänsten

Hur får man tag i en
Hemfixare?
Ring till

Uppdragstelefonen på
Träffpunkten:

Mån - Tors 8.00-16.00
Här möts du av kunnig
personal som tar emot din
uppdragsbeställning och hjälper dig att
komma i kontakt med en hemfixare som
efter överenskommen tid kommer hem
och hjälper dig

Vad kostar det att
använda sig av
Hemfixarna?
Hemfixartjänsten är helt
kostnadsfri!

Vad händer om en
Hemfixare har sönder
något eller skadar sig
hemma hos mig?
Hemfixarna är täckta både av
olycksfalls- och drulleförsäkring
genom Öckerö kommun.

”SÄKERHETSROND”
Om du vill kan Hemfixaren
tillsammans med dig göra en
”säkerhetsrond” och tipsa dig om
vad du kan göra för att öka
säkerheten och tryggheten i ditt
hem samt minimera riskerna för att
tex. råka ut för en onödig olycka

Har du frågor rörande
Hemfixarverksamheten kontakta
Samordnare Träffpunkten
Tel. 97 63 00

Om inte Hemfixarna kan
hjälpa mig vart vänder
jag mig då?
Skulle det vara så att Hemfixarna inte
kan hjälpa dig så gör vi alltid vårt bästa
att sätta dig i kontakt med någon
som kan.

Är ni osäkra så ring oss och
fråga!

Hemfixarna finns
nuvarande på:

Är du 67 +
eller funktionshindrad
- och behöver praktisk hjälp?

Bohus-Björkö, Öckerö, Hönö, Hälsö
och Fotö
Vårt mål är att finnas på samtliga öar i
kommunen och för att lyckas med
detta behöver vi fler Hemfixare
Hemfixarna
En fristående förening i samarbete med
Öckerö kommun

