
 
INFORMATION OM  SALA ÄLDRETJÄNST 

Välkommen till Vård och omsorg 

 

Den här foldern har tagits fram av 

Vård och omsorg på Sala kommun. 

 
KONTOR 
Sala Kommun 
Vård och omsorg 
Box 304 
733 25 Sala 
Telefon 0224-74 98 80 
Telefontid: 10.00-11.30 
Fax 0224-192 98 
E-post vardomsorg@sala.se 

 
BESÖKSADRESS  
Fredsgatan 23, Sala 

 
 

SALA KOMMUN 

Box 304, 733 25 Sala 

0224-74 70 00 | kommun.info@sala.se | www.sala.se 
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1 Kommunfixarna - 
för Er som bor inom kommunen och är 

75 år eller äldre 
För mottagare av hemtjänst  

ska 67 år gälla   



Detta kan Ni ej få hjälp med:  
 Fö nsterputs 
 Snö sköttning 
 Trä dgä rdsärbete, hä ckklippning  
 Avfröstning, rengö ring äv kyl/

frys 
 Rengö ring äv spis, bäköm spis, 

ugn öch flä kt  

 Rengö ring/dämning äv täkärmä-
tur, tvä tt äv kriställkrönör  

 
 

Kommunfixarna får inte konkurrera 
med privata entreprenörer.  
 
Vård och Omsorg 

För mer information och  
bokning av hjälp ring:  

 

Värdägär mellän kl. 10.00-11.30  
pä  telefön 0224-74 98 80.  

Detta kan Ni få hjälp med:  
 Sä kerhetsrönd i hemmet fö r ätt 

fö rebyggä bränd, fäll öch 
hälkrisk 

 Byte äv glö dlämpör öch lysrö r 
 Möntering öch byte äv bätterier i 

brändvärnäre 
 Fä stä lö sä släddär öch käblär 

söm ligger ö ver gölvet 
 Pläcerä lö sä hälkskydd under 

mättän 
 Sä ttä upp eller tä ner gärdiner/

gärdinstä ng  
 Sä ttä upp eller tä ner tävlör 
 Hä mtä öch lä mnä säker i fö r-

rä dsutrymmen, vind eller kä lläre 
 Flyttä lä ttäre mö bler i böstäden 
 Tä ner säker frä n hö gä skä p 
 Bytä träsigä pröppär i 

pröppskä p  
 
Utfö rändet sker dägtid pä  värdägär öch 
sämördnäs geögräfiskt inöm kömmunen,  
vilket gö r ätt det kän drö jä nä grä dägär 
frä n det ätt Ni ringer till ätt vi kömmer.  

 
Hjä lpen ä r köstnädsfri. 


