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Stöd till talkoverksamhet  

Kommunteknikens enhet för grönområden beviljar talkobidrag för boendeföreningar, bo-
stadsaktiebolag och föreningar för städarbeten och små planterings- och förbättringsarbeten i 
stadens parker och allmänna områden. Bidraget beviljas i första hand i form av materiel-, 
avfallshanterings- och transporthjälp.  

Staden är inte skyldig att senare sköta underhållet av de objekt som iståndsatts som 
talkoarbete om man inte separat avtalar om detta. 

Talkobidrag ska sökas senast två veckor före talkoevenemanget. Bidrag kan sökas genom att 
fylla i en talkoanmälan i elektronisk form på adressen https://www.eporvoo.fi/sv-SE/ymparisto-
ja-viheralueet/ eller via stadens servicekontor Kompassen, Krämaretorget B, 06100 Borgå, tfn 
020 69 2250.  

Sökanden informeras om det beviljade bidraget genast när ansökan har behandlats. An-
mälningar om talko som kommer in kan beaktas så länge som anslagen räcker till. Man kan 
årligen ansöka om talkobidrag. 

 

Villkor för beviljande av talkobidrag 

1. Bidraget beviljas för invånarnas frivilliga förbättringsarbeten i närmiljön, till exempel 
städnings-arbeten i allmänna parkområden och andra områden som staden äger. 

Bidraget är inte avsett för städning och förbättring av fastigheternas egna tomter och 
gårdar eller för fastigheternas avfallstransporter. Bidrag beviljas i huvudsak till 
föreningar, organisationer, bostadsaktiebolag eller motsvarande sammanslutningar 
med Borgå som hemort. 

2. Man ska alltid komma överens om talkoverksamhet som får stöd från staden med en-
heten för grönområden i förväg. Skräp kan plockas utan en separat anmälan om man 
inte behöver stadens hjälp till exempel för hämtning av skräp eller borttransport av ris. 

3. Åtgärder som vidtas ska ha betydelse för den allmänna trivseln och snyggheten i 
området. Som grund för beviljande av bidraget används åtgärdernas allmännyttiga 
värde.  

4. Åtgärderna ska vidtas i enlighet med stadens anvisningar. Syftet med sortering av 
städavfall från talkoverksamhet är att justera kostnaderna samt att effektivisera 
återvinning. 

5. Sökanden ansvarar för att de ovan nämnda villkoren följs. Om man bryter mot villkoren 
kan man återkalla bidraget eller återkräva kostnaderna. Missbruk kan också vara ett 
hinder för beviljande av bidrag under kommande år 
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