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Synpunkter eller förslag som du har:
Hej hur länge ska vi i Vilshult vänta på att få snön bortplogad? Det är bla
medborgarvägen men även andra vägar. det är typ lika illa varje gång o
har varit så i några år bakåt.. jag förstår de inte kan va överallt samtidigt o
ploga men har det gått många dygn sen sista snön kom.. på sin höjd när
de väl kommer hit så lägger de lite salt i de värsta backar sen e de nöjda.
Ibland kör de en repa mitt på vägen sen nöjda.. ska det verkligen vara
så?? En del äldre kan inte ens gå o hämta sin post.. har de så stora
områden eller inte hinner med så kanske det e dags o skaffa annan som
kan sköta det.. vem blir ansvarig om någon halkar o tex bryter benet för det
inte har plogats??
Svar:
Hej!
Tack för dina synpunkter som vi kommer att ta upp med våra
entreprenörer.
Jag skulle dock först vilja be dig komplettera med exakt vilka gator som du
upplever problem på, förutom Medborgarvägen. Jag frågar detta eftersom
det är två entreprenörer som kör åt oss i Vilshult. Större vägar och
genomfarter saltas och plogas oftare än övriga områden. Detta framgår av
bifogad karta.
Övrigt snöröjs och sandas av en annan entreprenör och insatskraven
framgår av texten nedan:
Beställaren har som policy att snöröjningsinsats påbörjas i regel vid 5-6 cm
torrsnö eller 3-4 cm blötsnö. Vid hastig påfrysning eller töväder kan
snöröjning komma att ske under andra förhållande.
Del E Kyrkhult-Vilshult
Avser vägar, trottoarer, gång- och cykelvägar samt parkeringsplatser i
bostadsområden m.m. där vinterväghållning sker vid varaktig halka och
snöfallsmängd enligt kommunens policy. Det innebär att antalet
utkallningar är mindre än för de prioriterade vägarna
Halkbekämpning ska utföras i form av grusning och entreprenören ska
tillhandahålla både lämpligt fordon med sandspridare samt material,
makadam 2-5, för grusning. Hela delområdet ska kunna köras och vara
färdigställt på maximalt 8 timmar.
Med vänlig hälsning
Ola Karlsson
Teknisk Samordnare Infrastruktur
Kommunledningsförvaltningen
Se bifogad karta på sida 2
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