
Haspens Samfällighetsförening 

 STÄD & ARBETSDAGAR 2022 

              

 

Våren är här så vi hälsar alla välkomna till årets städdagar! 
 

Kvartersvärdar från samtliga fem gårdar har planerat årets städdagar enligt följande: 
 

Våren  

Lördag 9 april   10.00  – 12.00  vårstädning, sandupptagning  

Lördag 7 maj   10.00  – 14.00 allmänt underhåll 
 

Sommaren 

Lördag 11 juni  10.00 – 12.00 sommarstädning, ogräs 

Lördag 13 augusti  10.00 – 14.00 sommarstädning, ogräs   

Lördag 10 september  10.00 – 12.00 allmänt underhåll 

Lördag 10 september Öglan 13.00 – 15.00 Samfällighetsspelen Öglan 
 

Hösten 

Lördag den 8 oktober  10.00 – 14.00 höststädning 

Lördag den 12 november 10.00 – 12.00 inför vintern, lövkrattning 
 

Samling sker alltid vid respektive kvarters innergård där närvarolista upprättas 10.00. 
 

Samtliga boende inom vårt område, hyresgäster såväl som fastighetsägare hälsas varmt välkomna till årets 

aktiviteter ute på våra fem kvarter, Haspen 1, Haspen 2, Vredet, Öglan och Muttern. 
 

Även ni som hyr ert radhus erhåller ersättning vid deltagande på våra städ och arbetsdagar. 

Minålder för att ersättning skall utgå är 18 år, ersättningen är 180 kr/tim per deltagande radhus. 
 

För att ersättning skall utgå så måste fastigheten finnas med på kvartersvärdens upprättade närvarolista samt 

att personuppgifter och fullständiga bankkontouppgifter lämnas till kvartersvärden. 

Vid sen ankomst så uppsök kvartersvärden och anmäl dig tydligt, samma gäller ifall någon önskar avsluta 

deltagandet innan städdagens slut. 

Har fastigheten glömt att anmäla sig vid sen ankomst eller glömt att anmäla avslut innan gårdens ordinarie 

avslut så gäller kvartersvärdens närvarolista. 

Närvarolistorna är viktiga dokument och förs med noggrannhet då det handlar om föreningens kostnader. 

Ansvaret ligger på var och en att själva se till att de blir uppskrivna på kvartersvärdens närvarolista. 
 

Gemensam fika gårdsvis vid alla arbetsdagar mellan klockan 12.00–12.30. 
 

I samband med fika planeras även kommande städdagars uppgifter, för fram åsikter och förslag som noteras 

av kvartersvärden. Detta är VIKTIGT! Kvartersvärdarna kan då planera nästa städdag bättre. 

 

Välkomna till trivsamma gårdsdagar! 
Kvartersvärdarna och styrelsen 


