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Inför vintern
Vintern närmar sig med stormsteg och vi minns alla de snömängder som fallit över oss de senaste åren.
Förra vintern fick vi ett antal synpunkter på hur snöröjningen fungerade i området och vi kommer att ha
ett möte med vår entreprenör för snöröjning om vilka förutsättningar vi vill ha för snöröjning i området i
år. Vi kommer bland annat att ställa krav på plogdjup för att undvika den spårbildning vi såg i området
under vårkanten. Vi kommer anvisa de områden de skall använda som snöupplag och vi kommer be om
bortforsling av snö om det faller allt för stora snömängder. Vi kommer också ge entreprenören
förutsättningar för hur de skall ploga runt våra gemensamma parkeringar då dessa ibland blev oplogade
pga parkerade bilar. I år vill vi att plogning av parkeringar skall ske i huvudsak dagtid på vardagar då de
parkeringarna är som minst utnyttjade.
Men:
För att snöröjningen skall fungera bra så måste även vi som bor i området dra vårt strå till stacken. Vi
måste skotta bort snön från våra egna parkeringsplatser samt ingångar och i möjligaste mån lägga snön
på egen tomtmark. Försök också undvika att parkera bilen på gatan när det är aktuellt för plogning.
På så vis får vi mindre snövallar mitt i körbanorna och trafiken fungerar bättre.
Det är även så att vi har smala gator i vårt område och måste på bästa sätt ta tillvara gatans bredd.
Därför ber vi er att se över er postlådas placering så att den är inne på era egna tomter. Det finns annars
en risk för att plogbilen kör på den.
Detta gäller även soptunnor.
Efter det att tunnorna är tömda av kommunen, ställ in dem på era tomter, så att de inte hindrar plogning.
Klippning av häckar och fruktträd
När snön kommer och vi får plogvallar som skymmer sikten är det dessutom viktigt att trädgårdshäckar
klipps så att de inte hänger ut över gång- eller vägbanor eller skymmer sikten i korsningar.
Vi följer Upplands Bro kommuns regler och uppmanar därför fastighetsägarna att klippa häckar till en
höjd av 0,8m i gathörn.
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