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Avtal ”helgstädning Nora centrum” 
 
 
Parter 
 
Avtalet om helgstädning av allmän plats i Nora centrum överenskommes 
mellan parterna 
 
Förening: _________________________________________________ 

Gata/Box: _________________________________________________ 

postnummer, ort: ________________________________________ 

 
nedan kallad ”föreningen” och  
 
Samhällbyggnadsförbundet Bergslagen 
Box 144 
713 23 NORA 
 
nedan kallad ”förbundet”. 
 
Bakgrund 
 
Förbundet och Nora kommun lägger stor vikt på en ren stadsmiljö under 
sommarhalvåret. Under ordinarie arbetstid ansvarar förbundet för renhållning 
av allmän plats. Under helger utförs städningen under sommaren av föreningar 
med ungdomsverksamhet för att vidmakthålla en ren stadsmiljö. 
Förbundet och kommunen ser en stor fördel med att föreningarnas ungdomar 
få en förståelse för och är delaktiga i arbetet med att bevara en trivsam 
utemiljö. Förbundet och kommunen erbjuder därför föreningar med 
ungdomsverksamhet, en gång om året möjligheten att tjänar pengar för 
föreningen genom att teckna avtal för en eller fler städmånader. 
 
Parterna kommer överens om följande avtal. 
 
Avtalet gäller städning (renhållning) av allmän plats i centrala delar av Nora 
stad under sommarsäsongen för respektive månad enligt nedan. Med städning 
menas skräpplockning av sopor, fimpar, mm som ligger på marken eller hamnat 
i vegetation eller i strandkant samt tömning av allmänna papperkorgar. 
Soporna samlas in i soppåsar/tunnor och lämnas vid städförrådet. 
Städutrustning och material tillhandahålls av förbundet. Trasig utrustning och 
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felande material som t.ex. säckar meddelas förbundet snarast via servicecentret 
0587-55 00 40 (normal arbetstid) eller med e-post: 
servicecenter@sbbergslagen.se. 
 
Handskar, eventuella skyddskläder, mm står föreningarna för själva vid behov. 
Det finns dock en del material som begagnade handskar och västar i 
städförrådet. 
 
En karta över städområdet är upprättad och bifogas avtalet samt finns på 
städvagnarna i städförrådet. 
 
Föreningen förbinder sig att fullfölja städningen enligt bifogade 
städanvisningar som ett led i föreningens ungdomsverksamhet enligt vald 
städperiod under avtalets giltighetstid. 
 
Tidperiod 
 
Med föreningen avtalas en eller flera tidsperioder under 2019, som kryssas i 
nedan. 
 

 Maj vid 10 tillfällen 
(1. maj, 4-5 maj, 11-12 maj, 18-19 maj, 25-26 maj, 30 maj Kristi 
himmelfärd) 
 

 Juni vid 12 tillfällen 
(1-2 juni, 6 juni nationaldagen, 8-9 juni, 15-16 juni, 21 juni 
midsommarafton, 22-23 juni, 29-30 juni) 
 

 Juli vid 8 tillfällen 
(6-7 juli, 13-14 juli, 20-21 juli, 27-28 juli) 
 

 Augusti samt första september vid 10 tillfällen 
(3-4 augusti, 10-11 augusti, 17-18 augusti, 24-25 augusti, 31 augusti – 
1 september) 

 
Avtalet gäller för ikryssad månad. Under perioden städar föreningen alla lör- 
och söndagar samt helgdagar som infaller under perioden. 
 
Helgdagar 
 

 1 maj 
 30 maj, Kristi himmelfärdsdag 
 6 juni, Nationaldagen 
 21 juni, Midsommarafton 

 
Under Noramarknaden och Noradagarna är städområdet begränsat, dvs. 
föreningen behöver inte städa innanför markandsområdets avgränsning. 
Noradagarna 2019, 3-6 juli och Noramarken 2019, 31 augusti -1 september. 
 
Uppsägning av avtal  
Om föreningen inte kan fullfölja städningen under städperioden ska föreningen 
meddelar förbundet detta snarast, dock senast en månad i förväg, för att 
säkerställa städningen. 

mailto:servicecenter@bergslagens-kt.se
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Ersättning och fakturering 
 
Föreningen ansvarar för att städjournalen i städförrådet fylls i vid varje 
städningstillfälle och fakturerar sedan förbundet med 800 kr per tillfälle för 
antal utförda städdagar. 
 
Bonus 
Om städningen har fullföljts enligt avtalet till fullo kan en bonus med 1000 kr 
faktureras för respektive städmånad. 
För maj kan det faktureras max 10 x 800 + 1000 kr = 9 000 kr exkl. moms. 
För juni kan det faktureras max 12 x 800 + 1000 kr = 10 600 kr exkl. moms. 
För juli kan det faktureras max 8 x 800 + 1000 kr = 7 400 kr exkl. moms. 
För augusti/september kan det faktureras max 10 x 800 + 1000 kr = 9 000 kr 
exkl. moms. 
 
OBS! Ersättning utgår med antal faktiskt utförda städdagar enligt ifylld 
städjournal. 
 
Faktureringsadress 
 
Samhällsbyggnad Bergslagen 
Fack 760140 
R067 
106 37 Stockholm 
 
Märkt ”Nora, Verksamhet 25216” 
 
Städanvisning 
 
(Städanvisning kan förändras vid behov. Aktuell städanvisning finns i 
städförrådet)  
Städförrådet med städutrustningen ligger vid stranden mellan 
Borgmästargatan och Storgatan, bredvid den offentliga toaletten söder om 
Strandstugan. 
 
Förrådets lås öppnas med koden 2019 
 
I förrådet finns 

 2 städvagnar med soptunnor och extrakärl för glas/metall 
 Sopsäckar 
 Hållare för sopsäckar 
 Sopkvastar och skyfflar 
 Västar och ett mindre antal begagnade arbetshandskar 
 Städjournal på insidan dörren 

 
Två städteam tar med sig vagnarna, tömmer sedan papperskorgar (nycklar till 
papperskorgar och karta finns på respektive städvagn) och samlar skräp och 
sopor på de markerade områdena. För glaskross finns sopkvastar och skyfflar 
på städvagnarna. Glas och metall samlas separat när det ligger på marken. 
Papperskorgarna töms i sin helhet och förses med nya påsar. Det är viktigt att 
påsarna fästs ordentligt i hållarna. 
OBS! Papperskorgarna med solpaneler töms inte. 
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Städtider 
Att gå över och städa av området tar drygt en till två timmar för två team. 
Städning ska ske på morgonen så att de centrala delar uppfatas som rena vid 8 
tiden. 
Efter utförd städning ställs soporna i säckar/behållare in i städförrådet. 
Städschemat fylls i under aktuell dag som en bekräftelse på utförd städning och 
som underlag för utbetalning. Städschemat finns anslaget på insidan 
städförrådets dörr. Städvagnarna ställs in sist och förrådet lämnas låst. 
 
Avtalet upprättas i två underskrivna exemplar och godkänns av parterna. 
 
 
För 
 
Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen 
 
 
 

Förbundschef 

föreningen  
 
________________________ 
 
 

 
Namnförtydligande 

Namnförtydligande 


