
 

 

 

 

 

 

ARBETSCENTER 

Telefon 

Beställning av tjänster  0220-391 15 

Frågor till arbetsledare  0220-392 52 

Besöksadress 

Nybyggsvägen 40,  735 35 Surahammar 

Arbetscenter, Surahammars kommun, Box 203, 735 23 Surahammar 

arbetscenter@surahammar.se 

www.surahammar.se/arbetscenter 

 

 

SENIORSERVICE 

Praktisk hjälp i hemmet för dig som fyllt 75 år 



 

 

Fixarhjälpen 
För att förebygga fallolyckor bland äldre erbjuder Surahammars 
kommun fixarhjälp till dig som har fyllt 75 år. Tjänsten utförs av  
Arbetscenter, som är en kommunal verksamhet. 

Behöver du fixarhjälp? 

Vi hjälper dig med arbetsuppgifter i hemmet som kan vara jobbiga 
och farliga för seniorer. 

 Byta glödlampor, lysrör, proppar och batterier.  
Du ser till att det som ska bytas finns hemma. 

 Sätta upp enstaka tavlor, mindre hyllor med mera.  
Se till att plugg, krokar och skruvar finns hemma. 

 Hämta eller bära upp/ner saker från vind och källare 

 Flytta om mindre möbler 

 Smörja lås och dörrar 

 Halksäkra mattor 

 Hänga upp lampor 

 Hänga upp gardiner. Vi hjälper till med upphängningen. 

 Sätta upp stege vid sotarbesök 

 

Du som får hjälp står för all materialkostnad. 
Jobbet vi utför är gratis. 

Boka hjälpen i god tid så att du får det utfört som önskat. Vid  
brådskande hjälp vänligen ring oss på Arbetscenter, så försöker vi 
hjälpa till så fort vi kan. Personer som utför jobb inom fixarhjälpen 
har alltid en giltig legitimation från kommunen. 

 

 

Trädgårdstjänster  
Arbetscenter hjälper dig som fyllt 75 år med gräsklippning och  
annan trädgårdsskötsel mot en mindre avgift.  

 

Snöskottning  
Under vintern hjälper Arbetscenter dig som fyllt 75 år med snö-
skottning av villaingång och garageuppfart mot en mindre avgift.  
 

Arbete Pris 

Gräsklippning max 500 m2 150 kr/gång 

Gräsklippning max 1000 m2 220 kr/gång 

Gräsklippning max 1500 m2 250 kr/gång 

Gräsklippning över 1500 m2 300 kr/gång 

Häckklippning upp till 25 m  
(inkl borttransport av det klippta) 

500 kr/gång 
(plus 100 kr per 10 m extra) 

Övrigt trädgårdsarbete 200 kr/tim 

Transport av trädgårdsavfall 200 kr/tur 

Arbete Pris 

Snöskottning kort ingång  200 kr/gång 

Snöskottning kort ingång inkl garage 275 kr/gång 

Snöskottning lång ingång 300 kr/gång 

Snöskottning lång ingång inkl garage 400 kr/gång 


