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Serviceteamet är en enhet under Anläggning på Tillväxtförvaltningen i 

Lindesbergs kommun. Verksamheten är idag placerad vid Masugnen, 

Dalkarlshyttan.  

 

Syftet med serviceteamet är att erbjuda en anställning för de personer som står 

långt från arbetsmarknaden och har ett arbetshinder. Tanken är att ge en möjlighet 

för personen att öka chanserna att komma ut på den reguljära arbetsmarknaden.  

 

Serviceteamet utför olika uppdrag till pensionärer som är folkbokförda i 

kommunen för att underlätta för dessa att bo kvar i eget boende. Serviceteamet 

utför även tjänster till kommunens egna verksamheter. Flytt, städning, på uppdrag 

av FALAB/LIBO med flera. 

 

Uppdrag som du kan få hjälp med av Serviceteamet 

Snöskottning 

Under vinterhalvåret kan du få hjälp med snöskottning av Serviceteamet. Vi kan  

i samband med snöskottning också sanda runt trappor, vid brevlåda samt smala 

gångar. Observera att detta ej gäller stora ytor som vändzoner, garageuppfart eller 

breda och långa gångar. Du kan anmäla dig som abonnerande kund. 

 

Gräsklippning 

Sommartid finns Serviceteamet redo för att klippa din gräsmatta. Klippning sker 

varannan vecka. Du kan anmäla dig som abonnerande kund. 

Obs! Trimning beställs separat som övrigt uppdrag. 

 

Häckklippning - har häcken runt tomten blivit för hög, Serviceteamet kan klippa till 

lagom höjd. 

 

Trimning och röjning - växer tomten igen av sly och högt gräs? Serviceteamet har 

verktygen för att klara av uppdraget. Personalen som utför uppdraget har utbildning 

och är behöriga.  

 

Lövkrattning - har ni många träd på tomten? Serviceteamet kan kratta och även 

erbjuda  bortforsling av löv och ris. 

 

Transport av grovsopor till soptippen - Serviceteamet kan köra visst avfall till 

soptippen vid Södra Måle. 

.  
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Hur arbetar Serviceteamet? 

När vi får din beställning på ett uppdrag så kommer ett arbetslag ut till er på  

ca 3-5 personer beroende på vilket uppdrag det är. I uppdraget ingår att vi har all 

utrustning med oss som vi behöver. Du får sedan en faktura på det uppdrag som du 

har beställt.  

 

För att boka övriga uppdrag ring eller skicka e-post till kontaktpersonerna nedan.  

 

Priser från 2023 
 

För abonnerande kunder 

Snöskottning inklusive sandning 288 kr/timme 

Gräsklippning 288 kr/timme 

Det är inklusive framkörningsavgift 

 

Övriga uppdrag; 

Häckklippning, trimning, flyttar mm.  426 kr/timme 

Framkörning övriga uppdrag  10,61 kr/km 

 

Taxan räknas upp årligen enligt konsumentprisindex. 

Priserna är beslutade av Kommunfullmäktige. 

 

 

Kontakt vid frågor 

Arbetshandledare Telefon E-post 

Morgan Bodin 0581-810 98 serviceteamet@lindesberg.se 

Karl Nilsson 0581-812 94 serviceteamet@lindesberg.se 

Sven-Erik Björklund 070-5921900 serviceteamet@lindesberg.se 

 

 

Enhetschef 

Monica Lind 0587-55 00 28  monica.lind@lindesberg.se 

  

Besöksadress:  Sinderstalpsvägen 1, Dalkarlshyttan, Lindesberg 
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Översiktskarta. AME sitter i Herrgården (4) 

 

 

 

 

 


