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    Arbete & Sysselsättning 

 

Ansökan trädgårdstjänst 
 

Förnamn Efternamn Personnummer 

Adress 
 

Postnummer Ort Telefon 

 

Jag önskar hjälp av servicelagen under sommarsäsongen med enklare trädgårdstjänster.  
 
Jag är fullt medveten om att hjälpen är begränsad till att innefatta gräsklippning (max 1500 

m2 tomt), trimning vid behov, en underhållsbeskärning per säsong av häck (ej städsegrön) 
samt lövblåsning en gång under hösten. 

 
Jag vill av servicelagen ha hjälp med  
 

     Gräsklippning (trimning vid behov) 

       Trimning av gräs (har robotklippare) 

     Underhållsbeskärning av häck en gång per säsong (ej städsegrön) 

     Lövblåsning (en gång på hösten när alla löv har fallit) 

 

Vara kommun kommer att debitera mig 100 kr per timme samt 50 kr för 
lövtransport efter lövblåsning vid säsongens slut. Tid börjar räknas från det att 

personalen tar fram maskinerna. Varje påbörjad halv timme inräknas i varje besök. 
 

OBS!  Servicelagen har endast möjlighet att erbjuda hjälp med trädgårdstjänster till  
ett begränsat antal hushåll. Antalet bestäms utifrån servicelagens rådande resurser. 
Servicelagen förbehåller sig rätten att prioritera de personer som bedöms ha störst behov.  

 
Tjänsterna kan endast erbjudas under kontorstid måndag-fredag.  
 

Viktigt att veta 

 Servicelaget/ungdomslaget arbetar endast med ovan nämnda punkter. 
 Vid regn kan förseningar uppstå upptill några dagar med gräsklippning. 

 Du är ansvarig att inga stenar eller andra föremål finns i gräset som kan flyga och orsaka 
skada när gräset klipps eller trimmas . 

 Beviljad ansökan gäller tills skriftlig uppsägning görs av någondera parten. 
Uppsägningsblankett finns att hämta på Vara kommuns hemsida eller hos Arbete & 
Sysselsättning, Odengatan 23. 

 Vid frågor eller önskad ändring av tjänst tag kontakt med Melinda Hermansson, telefon 
0512-315 36. 

 
 

VG. Signera på andra sidan 
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Besked ges om tjänsten inte beviljas. 
 

 
Jag har läst och tagit del av informationen på denna och föregående sida.  

 
 

 
 

 
 
_____________________________________________  __________________________________________________________________________________ 

Ort och datum  Underskrift 

 
 

Ansökan sänds till:  Kontakt 
Vara kommun  Arbetsledare 
Arbete & Sysselsättning Melinda Hermansson 

Servicelaget  0512-315 36 
Odengatan 23  melinda.hermansson@vara.se 

534 81 VARA  
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