
Hej!
Under vinterhalvåret får vi många synpunkter på snöröjningen av infarter i 
Storhogna. Ibland beror det på att vår entreprenör inte fullgjort sitt uppdrag 
och ibland beror det på att ni medlemmar inte vet vilka regler som gäller för 
snöröjningen eller att er infart har brister utifrån ett snöröjningsperspektiv. 

Vid en inventering av infarterna i området i början av sommaren konstaterades 
att nästan 1/3 av alla infarter hade brister. Många brister är små och har 
liten påverkan men det är ganska många infarter som har större brister 
så som uppstickande stenar, dålig plats för snöupplägg eller omarkerade 
hinder. Dessutom så saknas plogkäppar eller annan markering på väldigt 
många infarter.

Vägföreningens styrelse beslutade därför att skicka ut detta informationsblad 
för att vi gemensamt ska försöka förbättra förutsättningarna för en bra 
snöröjning. På framsidan av detta blad finns dels reglerna för snöröjning 
enligt det avtal vi tecknat med entreprenören, dels ett antal tips på vad ni 
bör tänka på för att kunna få en bra snöröjning av er infart. 

Ta med er detta blad nästa gång ni åker till er fastighet och fundera på om 
er infart är bra som den är eller om ni kan göra förbättringar. Om ni är 
tveksamma så får ni gärna kontakta vår driftansvarige Henrik så kan han 
hjälpa er med råd hur ni kan förbättra er infart. 
Ni når Henrik på tfn. 070-363 64 65 eller på trajjahenke@hotmail.com.

Ytterligare information om snöröjning, vägunderhåll och vägföreningens övriga 
verksamhet hittar du på vår webbsida www.storhognavf.se. Om du använder 
Facebook kan du även följa oss där på www.facebook.com/storhognavf.

Hälsningar
Styrelsen Storhogna Vägförening

PS. All kommunikation till medlemmar sker 
digitalt. Om du inte redan har anmält din 
e-postadress så gör det! Skicka den tillsammans 
med ditt namn och din fastighetsbeteckning till: 
administration@storhognavf.se DS.



Markera ytan som du vill ha 
skottad samt alla hinder med 
reflexkäppar. Dessa finns att 
köpa i de flesta byggshoppar.

Säkerställ att din infart har 
en jämn och grusad yta och 
att inga stenar eller andra 
hinder sticker upp då dessa 
kan förstöra snöröjarens 
utrustning.

Möjliggör för traktorn 
att rymmas. Gör helst 
infarten minst 4 meter 
bred.

Visa med skyltar var 
du vill att snöröjaren 
ska lägga din snö. Tänk 
på att det ska gå att 
trycka snön dit med 
blad. Det kommer ofta 
mycket snö så platsen 
för ditt snöupplägg 
bör vara stor

Träd, motorvärmarstolpar och 
lyktstolpar är effektiva hinder 
som gör det svårt att trycka 
undan snön. Försök minimera 
antalet hinder runt den yta 
som ska snöröjas.

Om möjligt, placera ingångar till hus och förråd på motsatt 
sida mot snöupplägget för då får ni mindre vallar att skotta 
bort. Vallar kan dock inte undvikas helt då snö trycks ut från 
bladet när traktorn svänger.

Vill du ha snyggaste infarten på gatan?

Fakta om snöröjningen
i Storhogna:

• Snöröjning sker när det fallit 5 
cm blötsnö, 8 cm kallsnö eller 
det bildats drivor av snödrev.

• Vägarna snöröjs dag 1 och 
infarterna dag 2. Om snöfallet 
fortsätter så prioriteras vägarna 
till dess att snöfallet upphört.

• Vägar och infarter snöröjs av 
traktor med snöblad. Traktorn 
har ingen skopa utan trycker 
undan snön. Viktigt därför med 
utformning av infart och plats 
för snöupplägg.

• Ytan som snöröjs ska motsvara 
parkeringsyta för två bilar. Är 
fastigheten ett parhus så ska 
ytan rymma 4 bilar.

• Om det står en bil eller annat 
hinder på infarten så snöröjs 
det inte utifrån risken att skada 
enskild egendom.

• Snöröjaren ansvarar inte för 
skador på hinder som inte är 
utmärkta

Här kommer några tips inför nästa vintersäsong för dig som är fastighetsägare i Storhogna!


