Klipp ut och spar!

FJÄR RVÄR M E | STAD S NÄT | VATTE N | E LE KTR ICITET | R E N HÅLLN I NG | GATOR & VÄGAR

Bra att veta när snön kommer
• Snöröjning sätts igång vid ett snödjup av
7 cm på grupp A vägar (huvudleder, gångoch cykelvägar samt bussgator) och ska
genomföras inom 6 tim. Övriga gator och
vägar snöröjes vid ett snödjup av 10 cm
och ska genomföras inom 8 tim.
• Halkbekämpning sker vid behov.
För mer information
ring: 0611-156 87
Efter arbetstid är jourtelefonen för hela kommunen

060-12 01 84.

www.hemab.se
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Samtalen går då till SOSalarmering som vidarebefordrar det till tjänstgörande arbetsledare.
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