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Ansökan Hemservice  
- Snöskottning och halkbekämpning 
 

Förnamn 

 
Efternamn 

 

Personnummer 

 
Adress Telefon 

Postnummer Ort 

Ev. funktionsvariation, vad hindrar dig från att utföra detta själv. 

 

Jag önskar hjälp med snöröjning och halkbekämpning under vintersäsongen.  

Jag är medveten om att Hemservice-gruppen kommer endast att skotta snö, sanda/salta 
vid behov enligt nedanstående bild och med högst 1 meters bredd på gångvägar. 

 

Signera på nästa sida och skicka in till kommunen. 

Kommunens Hemservice-grupp har endast möjlighet att erbjuda hjälp till ett begränsat 
antal hushåll. Antalet bestäms utifrån gruppens rådande resurser. Hemservice-gruppen 
förbehåller sig rätten att prioritera de personer som bedöms ha störst behov. 

1. Gångväg fram till entré  
(max 20 meter) 

2. Område vid ytterdörr  
(max 2-3 m²) 

3. Gångväg till uthus eller 
garage, garageuppfart 

4. Område i anslutning till 
postlåda  



 
 
 

Du får skriftligt besked om tjänsten beviljas eller inte kan beviljas. 

Tjänsten utförs endast under kontorstid helgfri vardag.  

Avgift för Hemservice är 250 kr inkl moms per tillfälle från den 1 december 2020.  

Utförda tjänster debiteras kvartalsvis i efterskott. 

Viktigt att veta: 

• Ny ansökan skall göras senast i september inför varje ny vintersäsong 
• Vid frågor eller önskad ändring av tjänst, kontakta Hemservice administration på 

telefon. 060-16 33 38 eller 060-16 34 46 . 

 

 

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

 

 

______________________ ________________________________ 
Ort och datum  Underskrift  

 

 

Ansökan sänds till:   Timrå kommun, Socialförvaltningen 

Att: Marie Forslund 

861 82 TIMRÅ  

 

 

 

Behandling av personuppgifter 

Timrå kommun behandlar dina personuppgifter enligt gällande Dataskyddsförordning 
(GDPR). Personuppgifter i denna ansökan behandlas för att kommunen säkert ska kunna 
identifiera berörda personer, för att handlägga ansökan och kunna kontakta personerna. 
Läs mer om behandling av personuppgifter på Timrå kommuns webbplats www.timra.se . 

http://www.timra.se/



