Varför kvalitetsgarantier?
Svalövs kommun ska i ett nära samspel med invånarna skapa goda förutsättningar för utveckling av den kommunala verksamheten, näringslivet,
föreningslivet och den lokala demokratin, med hänsyn till en långsiktigt
god ekonomisk och miljömässig utveckling.
Ett led i detta arbete är kvalitetsgarantier som ska tydliggöra innehållet
i den kommunala servicen.
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Kvalitetsgaranti för parkskötsel
Svalövs kommun har ett uppdrag att på bästa sätt sköta om kommunens
grönytor och parkanläggningar.
Kommunens totala yta av parkanläggningar och grönytor uppgår till cirka
78 hektar. Av dessa är 37 hektar öppna gräsytor, buskage 3 hektar, naturlika
planteringar 33 hektar, parkgångar 2 hektar samt övriga anläggningar 3 hektar.
Vi garanterar att:
 Tömning av hundlatrintunnor och papperskorgar sker en gång var
fjortonde dag eller tätare vid behov/anmälan.


Kommunala lekplatser säkerhetsbesiktigas en gång per år.



Anmälda skador på lekredskap som innebär faror för barn
åtgärdas omedelbart.



Maskinklippta gräsytor klipps minst en gång var åttonde arbetsdag.

Om du anser att vi inte kunnat hålla vad vi garanterar,
ber vi dig lämna dina synpunkter.
Detta gör du genom följande alternativ:
• Via Synpunkten på kommunens hemsida www.svalov.se
eller
• Klipp ut och sänd in denna sida med synpunkter

 -------------------------------------------------------

Synpunkter parkskötsel
---------------------------------------------------------------------------------------

Tänk på:


Skräpa inte ned. Hjälp till att hålla Svalövs kommun ren.



Alla grönytor hanteras inte av kommunen, utan kan skötas av t.ex. ett
fastighetsbolag. Eventuella klagomål lämnas då till dessa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Om du vill att vi kontaktar dig, var vänlig uppge:
Namn ...............................................................................................
Adress ..............................................................................................
Telefon .............................................................................................

Svalöv

E-post ..............................................................................................
Dina synpunkter registreras och blir en allmän handling, som omfattas av offentlighetsprincipen.
Uppgifterna behandlas elektroniskt och omfattas därmed av Personuppgiftslagen (PUL).

