ÅTAGANDE
Du ska veta vad du kan förvänta dig från kommunen
och vilka krav du kan ställa. Därför har vi preciserat
innehållet i många av kommunens tjänster. Vi är tacksamma för att få dina synpunkter om du inte tycker
att vi håller det vi lovar. Hjälp oss att bli bättre!

Parker och natur
Gräsklippning
För att hushålla med kommunens budget och
samtidigt skapa en varierad park- och naturmiljö sker slåtter av gräs på tre skötselnivåer.
Centrala parkers gräsmattor hålls välklippta
och städade. I bostadsområdena erbjuds en
bruksgrässtandard och i naturmarken nära bostäderna sker en årlig slåtter.

mer att finnas 59 lekplatser. Fem av dessa förvaltas av lokala samfällighetsföreningar. Med
hänvisning till EU-direktiv från 1999 har de
allra farligaste lekredskapen tagits bort. Avdelningen arbetar med att successivt återinvestera i de större lekplatserna i centrala lägen,
samt lägga ned små lekplatser.

Vi åtar oss

Lekplatserna besiktigas fyra gånger per år.
Minst en lekplats renoveras enligt EU:s norm
för säker lekplats.

I de centrala delarna av kommunen klipps gräset 25 gånger per växtsäsong. I bostadsområden klipps gräset 8 gånger per växtsäsong. Vi
slår gräset två gång per växtsäsong i bostadsnära naturmarker.
Plaskdammar
Plaskdammar används som vattenlek för små
barn. Det är viktigt att vattnet är rent och håller en hög kvalitet.

Vi åtar oss

Vattenkvalitén i plaskdammarna kontrolleras
varje dag.
Lekplatser
Park- och gatuavdelningen ansvarar för lekplatserna på kommunal parkmark. Det kom-

Vi åtar oss

Blommor
Efter en lång vinter behövs blomprakt. Lökväxter och sommarblommor i spännande
kompositioner annonserar vårens återkomst
och blir blickfång på torgen. I de centrala delarna av Barkarby, Jakobsberg, Viksjö och Kallhäll placeras varje vår och sommar omkring
40 stycken urnor med blomarrangemang.

Vi åtar oss

Vårblommor planteras ut i mitten av april.
Sommarblommor planteras ut i början av juni.
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Skogar och naturreservat
I Järfälla finns två naturreservat och flera andra
skogsområden. Skogarna har ett visst krav på
avkastning, men skötseln inriktas huvudsakligen
på friluftsliv, biologisk mångfald och kulturvärden.

Vi åtar oss

Skogarna sköts med inriktning på friluftsliv och
naturvård. Skötseln syftar till att bevara och att
skapa variationsrika skogar som ger förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv. Rastplatserna i naturreservaten ska hållas i gott skick. Vi
utför minst en naturinventering per år.
Kulturmiljövård
Park- och gatuavdelningen sköter kommunens
jordbruks- och åkermark.

Vi åtar oss

Det öppna landskapet bevaras genom att jordbruksmarken brukas. Lägsta mängd bekämpningsmedel används och på växtzon närmast
bebyggelse används inga bekämpningsmedel.
Beslut av tekniska nämnden 2012.
Gäller 2012–2013

Hjälp oss att bli bättre

Vi vill gärna ha dina synpunkter, klagomål och
förslag. Kontakta i första hand kommunens
kundtjänst 08-580 285 00.

