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Synpunkter eller förslag som du har:
Tycker att dom som har hand om snöröjningen numera INTE lever upp till
den standard, som Olofströmskraft hade när dom var ansvariga för
snöröjningen i kommunen. Tex så var cykelbanorna redan skottade och
saltade när man skulle till jobbet tidigt på morgonen när Olofströms kraft
var "på hugget". Med detta vill jag mena att som i måndags så började
man ploga först efter att många redan var på jobbet. Samt cykelvägarna är
bara som hastigast gjorda samt oftast mer salt än vad man har orkat ploga
väck snön. Likadant med var man gör av snö på återvändplatser, gator
mm. Man bara skottar upp utan att tänka på hur man gör eller om det skall
komma mera snö inom överskådlig framtid. Vilket resulterar i att
snöhögarna tillslut är långt ut på gatorna. Och sedan är dom fruktansvärt
ologiska... först kommer det en "liten traktor" och drar "ett spår" på gatan,
för att ett antal timmar senare kommer en större och plogar upp gatan.
Sedan kanske det kommer en traktor till och enbart saltar gatan.
Svar:
Hej!
Att det inte var snöröjt på morgonen berodde på att det fortfarande snöade
då, och att snöfallet fortsatte in på förmiddagen. Vi vill vänta för att få med
så mycket som möjligt vid röjningen.
Du upplever problem med att snön läggs fel på vändplatser m.m. Kan du
närmare precisera vilka gator det gäller?
Att det saltas eller sandas efter snöröjning är för mig inte så ologiskt. Det
brukar bli halt efter en snöröjning, och det är inte alltid samma maskin som
både snöröjer och halkbekämpar. På vilken/vilka gator har du sett detta?
Med vänlig hälsning
Ola Karlsson
Teknisk Samordnare Infrastruktur
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