Oppdrag Småjobbsentralen i Ål utfører:
Vindusvask

Vask og pussing av vindauger. Oppdragsgjevar held
nødvendige vaske-midler og -utstyr.

Golvvask

Vasking av golv. Oppdragsgjevar held nødvendige vaskemidler og -utstyr.

Støvsuging

Oppdragsgjevar held støvsugar.

Gardinoppheng/skifte

Det må avtalast om det trengs utstyr som gardintrapp eller
verktøy for å få utført jobben.

Grasklypping

Det må avklarast om det trengs utstyr for å få utført jobben. Er
det berre vanlig plen eller er det høgt gras og buskas.

Beskjæring av busker/mindre tre

Klypping av hekk, og andre mindre busker/tre. Dette er ikkje
felling av større trær.

Lauvraking

Det må gjerast avtale på om det trengs utstyr for å få utført
jobben. Skal det fraktast vekk??

Luking/vatning

Det må gjerast avtale på om det trengs utstyr for å få utført
jobben.

Vedarbeid

Dette er hjelp til å få ved inn i huset, eventuelt å lø den opp,
rydde den på plass. Det er ikkje skjæring og tillaging av ved.

Syhjelp

Mindre oppdrag, med som reparasjon av klær, bytting av
glidelås, knapper.

Flyttehjelp

Dette gjelder ikkje større flytteoppdrag som heile hus og
leiligheter. Vi kan bidra med flyttehjelpere som bidreg med å
laste på/av flyttebil. Max. 4 timers jobb

Transp. av gods/søppel

Transport av rusk og rask, ting og tang, som er tilpassa det vi
kan få med på tilhenger eller ein liten varebil.

Reparasjon av takrenner

Dette er rensing av takrenner, og enkel reparasjon av
takrenner og nedløp.

Reparasjon av vask

Skifting av kranpakninger og staking/rensing av avløp i vask.

Snømåking/ Strøing

Snømåking kan være eit enkeltoppdrag med
snømåking/strøing. Vi har ordning med vakt som kjem når det
er behov for måking av trapp og inngang til huset. Kor stort
måkeoppdraget er vert avtalt i kvart tilfelle.

Enkel snikkering

Dette er enkel snikkering/reparasjon som ikkje krever
fagkunnskaper. Som feks. montere kroker, tettningslister,
justere dører og dørhåndtak. O.l.

Møbelreparasjon

Enkle møbelreparasjoner.

Skifte lyspærer/batteri

Skifte lyspærer/lysrør med tennere. Byttebatterier på
røykvarslere, fjernkontroller o.l.

Anna

Andre oppgåver vi kan løyse.

Ynskjer du hjelp, kan du ta kontakt med
Småjobbsentralen i Ål
Tirsdag og torsdag 10.00 – 12.00
Telefon 48 25 49 84
e-post :aalsmaajobb@gmail.com

