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Hej Kollegor! 

Hoppas ni har haft en bra helg och tack för responsen på senaste brevet jag skickade ut till er. Nu är 

februari här och vi har återigen nya projekt och samarbeten att se fram emot för både Tekniker och 

Handyman/Möbel fixare. 

 

Vitvaruinstallationer 

Som många av er säkert skymtat i appen så har det dykt upp uppdrag som gäller installation av vitvaror. 

Dessa uppdrag går i första hand ut till våra Handymans och det är fritt fram att börja boka in dessa med 

kunderna. Uppdragen är inte avancerade och kräver ingen behörighet utan oftast handlar det helt enkelt 

om att ansluta exempelvis diskmaskin och spis till befintligt vatten och eluttag  

 

Telefonbåsen 

Vi har ett nytt projekt tillsammans med Wulff Beltton som gäller montage av telefonbås. Telefonbåsen är 

små ljudisolerade mötes/arbetsbås som ofta förekommer i kontorsmiljöer. Dessa uppdrag är främst för 

Handymans/Möbelfixare och är tvåmans-uppdrag. Håll utkik efter dessa uppdrag i appen! 

 

Heminstallation Fiber 

Under intervallet 13-17 feb kommer vi ha massor av ”Heminstallation Fiber” uppdrag som är som en vanlig 

heminstallation. Alla uppdrag kommer att ha en utförlig instruktion som stegvis går att följa för att utföra 

kundens uppdrag. Uppdragen är i hela landet och får inte utföras innan angivet datum. Innan de datumet 

har kunden ännu inte fått tjänsterna. 

 

Våra Partners 

Vi vill värna om våra partners som är en av de bidragande faktorer till att det går så bra för oss på 

Hemfixarna. När uppdragen skapas i appen taggas de alltid med partners namn för att man ska kunna se 

vilken partner som uppdraget kommer ifrån. Exempelvis ”IKEA” eller ”Tele2”. 

Att alltid uttrycka sig positivt om våra partners produkter och tjänster är en grundförutsättning för att 

jobba som fixare. Vi informerar om detta vid anställning och regelbundet i våra fixarbrev så hoppas att vi 

alla tillsammans kan följa detta. 

 

 

Ha en fortsatt trevlig vecka! 

Bästa Hälsningar,  
Denise Hamrén 
  
 
 
 


