
Service för dig som är över 65 år och/eller 
har en funktionsnedsättning samt bor i eget 
boende i Vara kommun.

Fixartjänst,
trädgårdstjänst &
snöröjning



n Fixartjänstens syfte är att förebygga och 
minska fallolyckor i hemmen. Du kan få hjälp 
med vissa saker som kan leda till en olycka 
om de utförs på egen hand.

Vad kan man få hjälp med?
Vi kan till exempel hjälpa till med:
• Sätta upp/ta ner gardiner
• Byta glödlampor, lysrör och proppar
• Sätta upp brandvarnare, byta batteri i 

brandvarnare
• Halksäkra mattor
• Fästa lösa sladdar
• Hämta saker från vindsförråd/källare
• Sysslor som kräver användning av stol 

eller stege
• Informera om hur du förebygger olyckor

OBS! Vi borrar inte i betongväggar. Vi ut-
för inte uppgifter som ingår i hemtjänstens 
ansvarsområde eller tjänster som kräver 
fackkunskaper såsom vatten, avlopp eller 
elinstallationer. Inte heller tjänster som före-
tag erbjuder till exempel städning, målning, 
snickeri eller fönsterputs.

Vad kostar fixartjänst?
Fixartjänst är gratis men kostnaden för 
material som behövs får du stå för.

Hur gör jag om jag vill ha fixartjänst?
Beställning av fixartjänst görs via Vara 
Serviceteam på tel. 0512-318 57. Du kan även 
skicka e-post till serivce@vara.se 

Fixartjänst



n Tjänsterna kan endast erbjudas under 
kontorstid måndag-fredag och utifrån Vara 
serviceteams rådande resurser.

Vad kan man få hjälp med?
Vi kan till exempel hjälpa till med:
• Gräsklippning (trimning vid behov)
• Trimning av gräs om man har robot-

klippare
• Underhållsbeskärning av häck en gång per 

säsong (ej städsegrön)
• Lövblåsning (en gång på hösten när alla 

löv har fallit)
• Snöröjning och halkbekämpning

Serviceteamet står för gräsklippare, trimmer 
och övriga verktyg/hjälpmedel.

OBS! Trädgårdstjänst utför inte träd-
beskärning. Vi utför inte uppgifter som  
kräver fackkunskaper såsom vatten, avlopp 
eller elinstallationer. 

Vad kostar trädgårdstjänst och snö-
röjning?
Det kostar 100 kronor per påbörjad timme 
samt 50 kronor för lövtransport. Kostnaden 
faktureras i slutet av säsongen.

Hur gör jag om jag vill ha trädgårds-
tjänst eller snöröjning?
Ansökningsblanketter finns på Vara 
kommuns hemsida, www.vara.se, i kommun-
husets receotion och på enheten för arbete, 
sysselsättning och integration på Odengatan 
23 i Vara.

Frågor?
Kontakta handledarna på tel. 0512-318 57.

Trädgårdstjänst & 
snöröjning



Arbete, sysselsättning & integration
www.vara.se/ame


