ÅTAGANDE
Du ska veta vad du kan förvänta dig från kommunen
och vilka krav du kan ställa. Därför har vi preciserat
innehållet i många av kommunens tjänster. Vi är tacksamma för att få dina synpunkter om du inte tycker
att vi håller det vi lovar. Hjälp oss att bli bättre!

Vägar och trafik
Vintertid ser kommunen till att vägarna plogas
och sandas, snön forslas bort och trummor och
brunnar tinas upp. Framåt våren sopas sanden
upp efter vinterns sandning.
För att snöröjning och städning ska underlättas
gäller vissa regler för parkering.

Sandning och saltning
Huvudvägarna halkbekämpas när det är halt
eller när halka kan förväntas. Åtgärden ska
vara klar inom 4-6 timmar. Övriga vägar åtgärdas vid halt väglag. Så snart väglag och
temperatur tillåter sopas sanden upp.

Parkering är förbjuden mellan kl. 00.00 och
15.00 på
• vägsidor med jämna adressnummer under
dygn med jämnt datum
• vägsidor med ojämna adressnummer under
dygn med ojämna datum.
Om det saknas adressnummer är det förhållandena på motsatt vägsida som bestämmer om
sidan är jämn eller ojämn. Det kan också finnas
särskilda skyltar. Datumparkering gäller hela
året och på vägar där kommunen är väghållare,
om inte annat är skyltat.

Hur vägarna sköts under sommaren
Sommartid ser kommunen till att våra vägar
städas, asfalt repareras, gräset klipps i vägslänter och på refuger, regnvattenbrunnar och
diken rensas m.m.
Centrumområdena städas dagligen och sopas med maskin tre gånger per vecka. I områden med flerbostadshus städas vägarna tre
gånger per år. I områden med småhus städas
vägytorna i samband med att sanden tas upp.
Asfaltsskador repareras normalt inom 3-6 dagar efter anmälan. Gräs och annan vegetation
klipps och röjs i vägslänter och på refuger: vid
huvudvägar två gånger per år och vid övriga
vägar en gång per år.

Vi åtar oss
Snöplogning
Huvudvägarna (där bussarna går och där
gång- och cykelvägar finns) börjar snöröjas när
3-5 cm snö fallit. Snöröjningen ska vara färdig
inom 4-6 timmar. Övriga vägar börjar snöröjas
vid 5-7 cm snödjup. Där ska det vara färdigt
inom 15-20 timmar.

Hur gatubelysningen sköts
Gatubelysningen omfattar allmänbelysning på
vägar, parkeringar, gång- och cykelvägar samt
i de delar av centrumområden där kommunen
ansvarar för skötsel.
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Gatubelysningen ska vara tänd under dygnets
mörka timmar. Alla gatlyktor ska kontrolleras
två gånger per år och trasiga lampor och skadade armaturer bytas ut. Fel ska normalt åtgärdas
inom en månad efter det att felet anmälts till
kommunens drift- och underhållsentreprenör
för gatubelysning. Kommunen ser till att fordonsvrak forslas bort och skrotas.
Ägaren till ett övergivet fordon får en uppmaning från kommunen att inom 10 dagar från anmälan att flytta fordonet. Om fordonet står kvar
får ägaren ett rekommenderat brev med mottagningsbevis. Där står att fordonet kommer att tas
om hand för skrotning. Om fordonet inte flyttas,
anlitar kommunen ett skrotningsföretag som ser
till att fordonet transporteras bort och skrotas.
Äganderätten till fordonet övergår samtidigt till
kommunen.
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Hjälp oss att bli bättre

Vi vill gärna ha dina synpunkter, klagomål och
förslag. Kontakta i första hand kommunens
kundtjänst 08-580 285 00.

