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Bra att veta när snön kommer

www.hemab.se

SNÖRÖJNING KAN SKE PÅ TVÅ SÄTT:
Snöplogning sker i direkt anslutning till
snöfall, då öppnas inga gårdsinfarter. Hyvling
sker när gatan blivit ojämn. Eftersom snön då
är tung öppnas alla infarter efter hand.

FASTIGHETSÄGARNAS ANSVAR OCH SKYLDIGHETER
(enligt allmänna lokala ordningsföreskrifter för 
Härnösands kommun) Gäller fastigheter som 
ligger i anslutning till trottoarer/gångbanor 
som snöröjs av kommunen.

Fastighetsägaren ansvarar för:
• att snarast sanda trottoaren/gångbanan vid
 halka eller vidta andra åtgärder som mot-
 verkar halka.
• att omedelbart röja undan snö/is som till
 exempel har fallit eller skottats ner från
 taket.
• att sopa upp och forsla bort sand från
 trottoaren/gångbanan.

SKADOR som beror på snöröjning avhjälps
i regel efter vintersäsongens slut. 
Vid skada ring Vägverket Produktion 
0611-156 87 alt. 070-209 04 20 för besiktning. 
Du som är särskilt utsatt kan gärna markera 
ditt staket eller din häck med markerings-
käpp.

BILÄGARE kan underlätta snöröjningen genom

att undvika parkering på gator och vägar när
snöröjning pågår samt att respektera gällande
datumparkering.

HALKA motverkas genom att sanda med kros-
sat grus 2-8 eller sandningssand 0-8.

SNÖTIPPAR inom centralorten finns vid Kat-
tastrand och Djuphamnen. Har du behov av
att tippa snö, kontakta Vägverket Produktion
som hänvisar till de snötippar som är öppna.
OBS! Tipparna är öppna för alla dagligen 
kl 07-16.
Annan tid efter överenskommelse med 
Vägverket Produktion. 
0611-442 77 alt. 070-200 35 56.

TIPPAVGIFTER FÖR ”PRIVAT” SNÖ
Vägverket Produktions snötippar betjänar
även privata fastighetsägare, bostadsrätts-
föreningar, företag och statliga myndigheter. 
För att täcka Vägverkets Produktions själv-
kostnader för denna service debiterar vi 
50 kr/lass.

SNÖUPPLÄGGNING
Det är inte tillåtet att lägga snö från infarter
och tomter på gatumark (inkl gångbana).
Tänk på att snön vid plogning kan hamna 
hos grannen...
Det är inte bra för grannsämjan.

• Snöröjning sätts igång vid ett snödjup av 
 7 cm på grupp A vägar (huvudleder, gång- 
 och 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.
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För mer information 
ring: 0611-156 87
Efter arbetstid är jourtele-
fonen för hela kommunen

060-12 01 84.
Samtalen går då till SOS-
alarmering som vidare-
befordrar det till tjänst-
görande arbetsledare.
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Lövudden.

SNÖRÖJNING KAN SKE PÅ TVÅ SÄTT:
Snöplogning sker i direkt anslutning till
snöfall, då öppnas inga gårdsinfarter. Hyvling
sker när gatan blivit ojämn. Eftersom snön då
är tung öppnas alla infarter efter hand.

FASTIGHETSÄGARNAS ANSVAR OCH SKYLDIGHETER
(enligt allmänna lokala ordningsföreskrifter för
Härnösands kommun) Gäller fastigheter som
ligger i anslutning till trottoarer/gångbanor
som snöröjs av kommunen.

Fastighetsägaren ansvarar för:
•  att snarast sanda trottoaren/gångbanan vid 

halka eller vidta andra åtgärder som mot-
verkar halka.

•  att omedelbart röja undan snö/is som till 
exempel har fallit eller skottats ner från 
taket.

•  att sopa upp och forsla bort sand från 
trottoaren/gångbanan.

SKADOR som beror på snöröjning avhjälps
i regel efter vintersäsongens slut.
Vid skada ring SVEVIA

0611-44 277 alt. 0611-156 87 för besiktning.
Du som är särskilt utsatt kan gärna markera
ditt staket eller din häck med markeringskäpp.

BILÄGARE kan underlätta snöröjningen genom

att undvika parkering på gator och vägar när
snöröjning pågår samt att respektera gällande
datumparkering.

HALKA motverkas genom att sanda med krossat
grus 4-8 eller sandningssand 0-8.

SNÖTIPPAR inom centralorten finns vid Djup-
hamnen, Kattastrand och Lövudden. Har du 
behov av att tippa snö, kontakta SVEVIA
som hänvisar till de snötippar som är öppna.
OBS! Tipparna är öppna för alla dagligen
kl 07-16.
Annan tid efter överenskommelse med

SVEVIA. 0611-44 277.

TIPPAVGIFTER FÖR ”PRIVAT” SNÖ
SVEVIAS snötippar betjänar
även privata fastighetsägare, bostadsrättsfören-
ingar, företag och statliga myndigheter.
För att täcka SVEVIAS självkostnader
för denna service debiterar vi 50 kr/lass.

SNÖUPPLÄGGNING
Det är inte tillåtet att lägga snö från infarter
och tomter på gatumark (inkl gångbana).
Tänk på att snön vid plogning kan hamna
hos grannen...

Det är inte bra för grannsämjan.


