SNÖRÖJNING
Fastighetsägare!
Såsom fastighetsägare har du ansvar för renhållning, snöröjning och
halkbekämpning på gångbanan i anslutning till fastigheten. Fastighetsägaransvaret gäller inom detaljplanelagt område med kommunalt
huvudmannaskap.
På vissa gator med gles trafik kommer snön även denna vinter att plogas
upp på gångbanorna. När hela gångbanan, eller större delen av den används
för snöupplag, tar kommunen över fastighetsägarens ansvar för snörenhållningen.

Tekniska kontoret plogar och röjer gator och
gång- och cykelbanor inom tätorterna. Vissa
gång- och cykelvägar halkbekämpas med kalkflis.
Gatorna sandas för att minska halkan på de mest
utsatta platserna.
Trafikverket saltar vissa huvudvägar.
Trafikverket har väghållaransvaret för
genomfartsvägarna. På vissa gång- och
cykelvägar, t.ex. utmed Storgatan är Tekniska
kontoret entreprenör åt Trafikverket.

Bilförare!
Försök att undvika nattparkering på gatorna när det är uppenbart att snöplogning måste göras.

Cyklister!
När vi plogar in snön på hela gångbanebredden - låt den ligga kvar!
Skotta inte ut snön i körbanan igen. Då täpps rännstensbrunnarna till
och snösmältningen blir ett problem. Dessutom blir gatorna smalare och
svårare att komma fram på.
När snön har smält eller vi har transporterat bort den är det åter fastighetsägaren som har ansvaret för att gångbanan skottas och sandas när det behövs.

Använd i första hand cykelvägarna! Vi försöker att snöröja dem så snabbt
som möjligt och hålla dem i gott skick.
Parkera cykeln så att den inte försvårar för gående att ta sig fram eller för
plogningen. Tänk särskilt på äldre och synskadade. Se till att Du syns i
trafiken genom att använda cykelbelysningen och reflexer.

Gående!
På gator med mycket trafik används inte gångbanorna för snöupplag. Vid
kraftiga snöfall kan en mindre del av gångbanan komma att användas.
Fastighetsägaren har ansvar för att skotta och sanda återstående delen av
gångbanan.
Snö och is som faller från tak ner på gångbanan måste fastighetsägaren ta
bort. Skotta ner snö och is från taket för att undvika olyckor.
Träd och buskar som är placerade nära fastighetsgräns blir lätt ett problem
när snön kommer och tynger ner grenarna. Lägsta höjd vid;
gångbana 2,20 m, cykelbana 2,50 m och vid gata 4,70 m.
Sandningssand i mindre partier kan hämtas på tekniska kontorets förråd vid
korsningen Liljegatan - Järnvägsgatan.

Gå på körbanans vänstra sida om gångbana saknas eller när gångbanan
används för snöupplag.
Använd alltid reflexer!
___________________________________________________
Frågor eller synpunkter som gäller snö och halka kan Du ställa till
Bernt Mogren, telefon 570 40, eller Thomas Hugosson telefon 570 35.

