Snerydning og glatførebekæmpelse
i
Tårnby Kommune

Forord
Vi har alle et fælles ansvar for at takle snevejret bedst muligt,
for vi skal alle kunne færdes sikkert på fortove og veje.
I vintersæsonen har Tårnby Kommune sine opgaver,
og du har som grundejer dine.

Så før du tager på skøjtebanen eller kælkebakken,
HUSK AT RYDDE DIT FORTOV (og din kørebane,
hvis du bor på en privat fællesvej).
Is og sne på fortovet og kørebane er til stor fare for fodgængere, og
naturligvis også for dig selv.

Ansvaret påhviler dig som grundejer, så for dine medmenneskers
skyld, og for din egen skyld – få god samvittighed, det koster nemlig
dyrt at falde.
Og selvom din nabo ikke rydder, fratager det dig ikke dit ansvar, så
vær et godt eksempel på din vej, og få ryddet for sne og is.

Det skal grundejeren gøre
Som grundejer har du pligt til at rydde sne og glatførebekæmpe på
fortovet langs alle veje ud for din ejendom - og det gælder alle fortove
rundt om ejendommen. Der skal være ryddet sne og glatførebekæmpet
mellem kl. 7.00 og kl. 22.00.

Særligt vedrørende private fællesveje
Bor du ud til en privat fællesvej, skal du snerydde og glatførebekæmpe
på fortovet og kørebanen (til vejmidte) udfor din ejendom. Bor du på en
hjørnegrund, skal du rydde begge fortove og begge kørebaner, hvis
begge veje er private fællesveje.

Særligt vedrørende kommuneveje
Bor du ud til en kommunevej, skal du snerydde og glatførebekæmpe på
fortovet. Du skal også selv rydde og glatførebekæmpe din overkørsel
på kommunevejen.
Snebunker må aldrig lægges på cykelsti, men skal lægges i kanten af
fortovet eller langs kørebanekanten, hvor der er plads.

Sne og glatte veje
Hjælp hjemmehjælpen, postbuddet, renovatøren og cyklisterne.
Grundejerne skal sørge for at indkørsler, indgange, udvendige trapper
samt adgang til og plads omkring affaldsstativ holdes farbare og sikre.
Sker dette ikke, kan man risikere, at servicen udebliver, og i værste
fald, at nogen kommer alvorligt til skade. Der skal også være sneryddet
omkring brandhaner og lignende.
Måske trænger din nabo til en hånd med snerydningen eller indkøb af
salt/grus. Vær en god nabo og tilbyd din hjælp.

Undskyld - vi kaster med sne!
Under Vejvæsenets snerydning af veje og stier kan det ske, at
fejemaskinerne kommer til at kaste sneen ind på fortove og indkørsler,
som grundejer allerede har ryddet. Det er selvfølgelig ærgerligt for den,
der lige har ryddet, men grundejeren har alligevel pligt til at fjerne
sneen endnu engang. Altså, hvor du har mulighed for det, er det
smartest at afvente kommunens snerydning.

Vi har udvalgt et par hjemmesider.
hvor du kan få mere at vide om kommunens snerydning, vintervejret,
glatføre og god snerydning:
Tårnby kommunes hjemmeside: www.taarnby.dk
DMIs hjemmeside: www.dmi.dk
Vejdirektoratets vejkort: www.vintertrafik.dk
Branchearbejdsmiljøudvalget transport og engros’ hjemmeside om
snerydning: www.skovlsne.dk

