Snöröjning och halkbekämpning – Stockby vägförening!
Även i år kommer vintern med snö och is på våra vägar i Stenhamra och här nedan beskriver vi
våra riktlinjer för underhåll och hantera av snöröjning och halkbekämpning.
Allmänna riktlinjer:
Snöröjningen startar när det fallit 5-7cm snö. Djupet kan variera beroende på om det är pudersnö
eller tung regnblandad nederbörd. Först plogas de mest trafikerade vägarna och därefter tas gata för
gata. Gång- och cykelvägar startar samtidigt i mån av behov.
Halkbekämpning sker via sandning och oftast anslutning till snöröjningen.
Men ibland separat när väglaget så kräver.
Påverkan för dig som enskild fastighetsägare:
Vid plogning bildas snövallar mot fastigheter vilket är ofrånkomligt.
Där det finns möjligheter plogas snö mot mark som tillhör samfälligheten/allmän mark om det är
praktiskt genomförbart. Respektive fastighetsägare ansvarar själv för att ta bort snövallar vid
utfarter, runt sopkärl och postlådor samt att sanda.
Önskemål om att snöröjningen ska omfatta utfarter är inte vare sig praktiskt eller ekonomiskt
genomförbart. Snöröjningen hos oss sker på samma sätt som inom andra kommuner.
Sandlådorna:
Det finns ett antal sandlådor utställda i vårt område vilka endast är avsedda för att användas på
gemensamma vägar och trottoarer vid behov. De är ej avsedda för privata uppfarter eller annat bruk.
Som medlem i samfälligheten kan du hjälpa till att få en bra snöröjning på olika sätt. - följ
datumparkeringen - om möjligt parkera din bil på egen fastighet - parkera ej så dina grannar får
problem med framkomligheten - beskära buskar och träd så att de inte hänger ut på gatorna eller
trottoarerna - forsla inte ut snö från tomt och infarter på gatan.
Vi vill även passa på att nämna att det är oerhört viktigt att ni använder bra vinterskor samt broddar
för er egen säkerhet!
Bästa sättet att kontakta vägföreningen är att maila till:
info@stockbyvagforening.se

