
Haspens Samfällighetsförening informerar: 

se även på www.haspens.se 

 

Totalförbud av smällare och raketer vid föreningens ytor! 
 

Inga fyrverkerier eller smällare får arrangeras från 

föreningens innergårdar eller P-platser.  
Kom ihåg vad som hände i kvarteret Haspen 2 för några år sedan, det var nära att nio radhus blev övertända 

av en smällare/raket från innergården (gräsmattan). 

Regler om vad som gäller fyrverkerier i kommunen finns på hemsidan www.norrkoping.se 

Den som avfyrar fyrverkerier har alltid ansvar för vad som händer! 
 

 

DRIFTBIDRAG 

Flera medlemmar har haft funderingar på driftbidraget! 

Samtliga betalar 4200 kronor månadsvis i förskott fram till och med december 2023 enligt utskickade 

driftbidragsinformation. 

Föreningens PLUSGIRO 22 71 64-1 och märk inbetalningen med fastighetsbeteckning. 
 

 

 

JULGRANAR 

Snart dags att ännu en gång slänga ut julgranarna och föreningen ordnar med borttansport ifall granarna 

läggs vid nedanstående fyra uppsamlingsplatser senast den 22 januari. 

1) På gräsmattan vid gaveln på Svarvaregatan 40 

2) På gräsmattan vid gaveln på Limmaregatan 42 

3) På gräsmattan vid gaveln Hyvlaregatan 42 

4) På gräsmattan vid gaveln på Dragaregatan 6 

Efter den 22 januari får var och en köra sina granar till returpunkten. 

Inga julgranar får slängas i containrarna. 
 

 

SNÖRÖJNING 

Även detta år sköter Tornby Gård vår ”Vinterskötsel”. 

De plogar och sandar trottoarer utmed Muraregatan samt de trottoarer som är utmed tvärgatorna till 

Muraregatan, se till att det inte står eller ligger elsparkcyklar på trottoarerna, då hindras snöröjningen. 

Infarter till p-platser plogas enbart rakt in och plogning av P-fickor ingår inte utan det gör respektive  

P-platsinnehavare. 
 

De skottar även samtliga källartrappor samt utanför dörrarna till sophusen. 

Synpunkter på snöröjning rapporteras till Tommy 0731-569050, Muraregatan 88. 

Även om vi tillsammans har upphandlat ”Vinterskötsel” så ligger alltid själva ansvaret på respektive 

fastighetsägare att trottoaren är gångbar för allmänheten. 

VIKTIGT! 
Snö från egen tomt, uppfart eller parkering får inte skottas ut på trottoar eller gata. 

Snö från egen tomt (fastighet) måste läggas upp på egen tomt eller köras iväg av var och en. 

Det är inte tillåtet att skotta ut det på gatan så det stör övriga trafikanter. 

Regler om snöröjning och ansvar mm. finns på kommunens hemsida, 

www.norrkoping.se  klicka på  Bo och miljö/trafik och parkering 

 

Gott Nytt År önskar 

styrelsen o kvartersvärdarna 
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