Gångbanor

Som fastighetsägare, tänk på:
• Ta bort ogräs och skräp från gångbana och kantsten
• Snöröj och sanda vid snö och halka,
glöm ej till postlådan och sopkärlet
• Bryt snövallen vid gatukorsningar
Gratis sand
• Ta bort farliga istappar ovan gångbanan
Privatpersoner som behöver sandningsgrus
• Öppna till rännstensbrunnar vid snösmältning
kan hämta detta på följande platser:
• Sopa bort sandningsgruset när våren kommit
Förrådet, Förrådsgatan 8, Mariestad
Förrådet, Haddebodavägen 6, Töreboda
Förrådet, Hemmingsrud, Skagersvik
Förrådet, Vattebolsvägen, Hova
Tag med eget kärl!

Du som cyklar eller går
omkring osynlig i mörkret

• använd reflexer
• ha en fungerande cykelbelysning
och glöm inte hjälmen

vid snö och halka

• använd dubbdäck till cykeln
• halkskydd eller grova skor

Du som har tomt intill gata
Tänk på att klippa häck, träd eller buskar så att inte fotgängare eller
cyklister tvingas ut på gatan vilket ökar risken för trafikolyckor.

Sophämtning

För att vi ska kunna sköta sophämtning ska Du ställa fram kärlet och ha platsen
skottad och sandad. Ibland är det svårt att komma fram på grund av snö och
halka. Vi tömmer flera hundra kärl om dagen och har ej möjlighet att skotta,
bända loss eller bära fram kärl.
TACK från Din renhållningsarbetare.

Norrlandsplogning

Tekniska kontoret kommer att ploga upp snö på vissa gångbanor
inom bostadsområden. Fastighetsägaren sandar utanför snövallen
vid halka. Där gångbanor ej plogas igen ska fastighetsägaren även
fortsättningsvis snöröja och sanda gångbanan.

Snöröjning

Tekniska kontorets prioritering är:
1 Gång / cykelvägar och gator till centrum och till större arbetsplatser
2 Gång / cykelvägar och gator till skolor
3
Bostadsgator. I normalfallet utföres denna röjning under ordinarie arbetstid
Undvik att parkera fordon på gatan, eftersom detta försvårar snöröjningen

Vid akut hjälp och icke ordinarie arbetstid ring journummer 0501-106 46,
gäller samtliga tre kommuner.
• med åtgärder i gatu- eller parkmiljö
• med vatten– och avloppsledningar
Under dagtid besvaras Dina frågor av Tekniska kontoret, 0501-75 61 71
tk.mariestad.se

