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Information ang. snöröjning Villavägens Samfällighetsförening 

Precis som i början av detta år har det kommit extrema mängder snö i Västerhaninge. Vi vill därför 

informera er vad som gäller när det kommer till snöröjning i vårt område. Nedan som är skrivet med 

kursiv stil är ett utdrag ur kontraktet med vår snöröjare: 

Ytor 

Ytor benämnda med Prio 1 skall snöröjas när snödjupet överstiger 6-7 cm. Övriga ytor snöröjs efter 

Prio 1 senast inom ett dygn om snödjupet överskrider 6-7 cm. Vid väderlek som medför modd eller 

snöslask på gångvägar inträder röjningsskyldighet enligt Prio 1. Vid halka skall gångytor 

halkbekämpas med krossgrus 2-4 eller motsvarande alternativ alt. Saltblandad sandningssand, som 

beställaren tillhandahåller. Som gångyta räknas även minst 90 cm bred remsa framför garagen. 

Tider 

Snö skall som huvudregel röjas det dygn den faller. 

Snö som faller på Prio 1 ytor före kl 08.00 skall vara röjd senast kl 16.00. 

Snö som faller på Prio 1 ytor efter kl 20.00 skall vara röjd senast kl 12.00 dagen efter. 

Halkbekämpning som avropas mellan kl 06.00 och 17.00 skall ske inom 4 tim efter avrop. 

Prio 1 ytor: De två gångvägarna som går genom området från hantverksområdet och upp till 

centrum. Bilvägarna ut från området. En remsa dras mellan garagen. 

Efter detta är gjort så börjar man med övriga ytor, d.v.s. de tvärgående gångvägarna, mellan garagen 

och sist parkeringarna (se info nedan). Dessa ytor kan bli ”lidande” vid långa snöfall, men tas så fort 

möjlighet fås. De mindre gångvägarna vid lekplatserna ingår inte. 

OBS!!! 
Det har framkommit önskemål från många om att snöröjaren ska ploga våra parkeringsplatser. Så 

sker redan idag så fort snön från de andra prioriterade ytorna är borta. Snöar det mycket i flera dagar 

i sträck prioriteras alltså inte parkeringarna! Plogning av parkeringarna sker på veckodagarna dagtid 

för att så lite bilar som möjligt ska finnas på parkeringarna. Dock ska det påpekas att MÅNGA bilar 

står på en och samma parkering längre än det samfälligheten har beslutat, alltså max 72 timmar. Vi 

ber er att respektera våra parkeringsregler att inte nyttja en och samma parkering längre än 72 tim. 

Flyttas bilarna enligt parkeringsreglerna så sätt löser vi förhoppningsvis problemet med oplogade 

parkeringsplatser och traktorn kan ploga alla platser. 

 

Skottning av garagetaken är beställd och kommer att göras preliminärt i mitten på januari. 
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