
www.goteborg.se/fixartjanst

Trygg och säker

Fixartjänst
För din säkerhet.

Denna information  
finns även på finska.
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Välkommen att höra av dig 
till fixartjänst!

Centrum 

fixartjanst.centrum@aldrevardomsorg.goteborg.se 

Majorna och Linné: 031-365 86 06
Centrum av Göteborg: 031-365 76 82
Örgryte och Härlanda: 031-365 54 37

Sydväst 

fixartjanst.sydvast@aldrevardomsorg.goteborg.se

Askim, Frölunda och Högsbo: 031-366 30 47 
Västra Göteborg: 031-366 11 44

Nordost 

fixartjanst.nordost@aldrevardomsorg.goteborg.se

Angered: 031-365 22 00 
Östra Göteborg: 031-365 35 65

Hisingen 

fixartjanst.hisingen@aldrevardomsorg.goteborg.se

Norra Hisingen: 031-366 97 60 
Lundby: 031-366 76 49 
Västra Hisingen: 031-366 67 92



Trygg och säker 
med fixartjänst
Behöver du hjälp med att sätta upp gardiner eller 
byta glödlampor? Vi vill öka tryggheten för dig 
som är senior och förebygga fallolyckor genom 
vår fixartjänst. 

Fixartjänst stöttar dig som fyllt 69 år med sysslor 
i hemmet som inte kräver fackkunskap. Tjänsten 
är avgiftsfri, men du får själv stå för eventuella 
materialkostnader.

Det här kan fixartjänst göra hos dig:
• Genomföra en säkerhetsrond tillsammans med dig

• Byta glödlampor, proppar och batterier

• Fästa lösa sladdar som du annars kan snubbla på

• Montera brandvarnare och andra saker som sitter högt upp

• Hämta/lägga upp saker i höga skåp

• I enstaka fall sätta upp tavlor och rullgardiner

• Hänga upp och ta ner gardiner

• Flytta lättare möbler och mattor

• Hämta/ställa upp enstaka saker i vinds- och källarförråd

Vill du få hjälp av fixartjänst?
Vi ska alltid visa legitimation så att du kan 
känna dig trygg. 

Du hittar telefonnummer till din lokala 
fixartjänst på baksidan av foldern. Är du 
osäker på vilket stadsområde du bor i, ring 
kontaktcenter på telefon 031-365 00 00.

Läs mer på: www.goteborg.se/fixartjanst

Välkommen att höra av dig!

Gör din hemmiljö 
säkrare genom en 
säkerhetsrond
Tillsammans med fixartjänst 
erbjuds du att göra en 
säkerhetsrond i ditt hem. 
Ni går igenom brand-
säkerheten och ser över 
vilka andra risker som finns, 
till exem pel mattor som du 
kan halka på. Tillsammans 
bestämmer ni sedan hur ni 
ska göra ditt hem säkrare.

Smarta prylar 
som gör livet lite 
enklare
Vi översköljs av prylar,  
de flesta mer eller mindre 
nödvändiga. Men där-
emellan kommer ett och 
annat guldkorn, som gör 
livet enklare och roligare. 
Fixartjänst tipsar gärna 
om smarta prylar för ditt 
vardagsliv.


