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Viktig information till dig tätorterna
n Inför varje vintersäsong vill vi påminna dig som fastighetsägare om 
att du måste rensa bort kvistar och annat som hänger ut över väg- 
banor som kommunen vinterväghåller. Tänk också på din skyldighet 
att sanda och avlägsna snö från gångbanan utanför din fastighet. 

Tack för din hjälp! 

Vi vill också påminna om ditt  
ansvar som fastighetsägare

• Du är skyldig att ta bort snö och is, samt vid 
halka, sanda gångbanan utanför din fastighet. 

• Parkera bilen så att vi kan ploga så smidigt 
som möjligt. Vid dåligt väder kan det ske när 
som helst under dygnet. 

!

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar!
Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla
åtgärder före och under sommaren kan rädda liv.

Du som har utfart mot gata:

Vid utfart bör Du se till att dina
växter inte är högre än 80 cm från
gatan inom markerad sikttriangel.

Sikten skall vara fri minst 2,5 m från
gatan eller gångbanan.

Du som har hörntomt:

Om din tomt ligger intill en gång-
och cykelväg eller gata bör du se till
att dina växter inte är högre än 80 cm
i en sikttriangel som sträcker sig
minst 10 m åt vardera hållet.

Du som har tomt intill gata:

Häck och buskar bör växa inom eget
tomtområde.

Om du har buskar eller träd som
sträcker sig ut över gata eller gång-
bana bör du se till att det finns fri
höjd för trafikanterna.

Den fria höjden som krävs är:
• över gångbana, minst 2,5 m,
• över cykelväg: minst 3,2 m,
• över körbana: minst 4,6 m.

Så här ska du röja för att öka sikten och underlätta snöröjning: 
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gångbanan. 

Om din tomt ligger intill en gång- 
och cykelväg eller gata bör du se 
till att dina växter inte är högre 
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som sträcker sig minst 10 meter åt 
vardera håll. 
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Häck och buskar bör växa inom eget
tomtområde.

Om du har buskar eller träd som
sträcker sig ut över gata eller gång-
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