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Information gräsklippning 2019 

 

Arbetsmarknadsenheten erbjuder gräsklippning enligt nedan för pensionärer 

som har fått kommunalt bistånd och som bor året runt i Sotenäs kommun. 
  

Klippning kommer att ske cirka sex till tio gånger under säsongen beroende på 

väder och växtlighet. Vill man ha färre (se tilläggsinformation som nedan) eller 

fler klippningar så meddela vid första besöket. 

 

Prislista 

• gräsmattor mindre än 200 kvm………………………….265 kr per klippning. 

• gräsmattor mellan 200 och 500 kvm………………….425 kr per klippning. 

• gräsmattor mellan 500 och 750 kvm………………….530 kr per klippning. 

• gräsmattor mellan 750 och 1000 kvm………………..690 kr per klippning. 

 

Tjänsten avser endast gräsklippning och inte annat trädgårdsarbete. 

Arbetsuppgifterna är att köra gräsklippare eller trimmer samt att räfsa och 

transportera bort gräsklipp.  

Vid gräsmattor över 1000 kvm lämnas prisuppgift efter besiktning.  

Färre än sex stycken klippningstillfällen utgår timdebitering på arbetet, detta 

pga. att då blir det mer ett röjningsarbete än en normal gräsklippning. Taxan per 

timme är då 375 kr. 

 

Arbetet kommer att utföras efter ett löpande schema med avbrott för semester 

i 3 - 4 veckor i juli och/eller augusti. Vi brukar starta i skiftet april/maj och håller 

på fram till september/oktober. 

 

Fakturor sänds till dig två gånger per säsong, en i juli och en när säsongen är 

över som brukar inträffa i oktober månad. 

Önskas istället autogiro medföljer blankett för detta, fyll i och medsänd i 

svarskuvertet, ni som redan gjort detta behöver inte sända medgivande om 

autogiro på nytt. 
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Är Ni intresserad av erbjudandet eller har frågor kring tjänsten vänligen 

kontakta oss. 
 

Med vänlig hälsning 
 
Stefan Majlinder Eriksson 
Arbetsledare 
 
Arbetsmarknadsenheten 
Tel: 0523 – 66 46 84 
E-post: stefan.majlinder@sotenas.se 
 
Under säsongen kan du även ringa till gräsklipparna direkt angående 
minskat/ökat antal klipptillfällen, avsluta klippningen, tider eller med andra 
frågor på mobilnumret: 070 – 519 44 78 
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