Sophämtning och snöröjning hänger ihop
Danderyds kommun ansvarar för all snöröjning på gator och allmänna platser.
Fastighetsägare ansvarar för att snövallen och gångbanan intill tomten skottas
och hålls fri från snö så att sophämtning kan fungera som vanligt.
Kommunen påbörjar plogning vid 2 cm snödjup
Kommunen ansvarar för all snöröjning på kommunala mellanstora vägar och villagator.
Stora vägar som E18 (inklusive på- och avfarter) samt Edsbergsvägen är Trafikverkets ansvar. Mindre, privata vägar ligger på samfälligheter och andra föreningars ansvar.
Gång- och cykelbanor börjar plogas vid 2 cm snödjup. Kommunala huvud– och lokalgator
påbörjas vid 4 cm snödjup. Om det finns två gång- och cykelbanor längs samma väg plogas
endast en av dem. Din infart ansvarar du för själv.
Observera att från det att snöfallet upphört tar det cirka 12 timmar innan samtliga gator i
kommunen är plogade. Gör först därefter en felanmälan.

Beskär buskar och träd
Eventuell dagvattenbrunn intill din fastighet behöver du
hålla fri från löv, snö och is. Beskär buskar och träd som
hänger ut över gator samt gång- och cykelvägar. Grenar och
växtlighet kan lätt bli ett hinder för snöröjningsfordon vilket
innebär att snöröjningen kan hindras eller att den blir sämre
utförd.

Kontaktvägar
Vid problem med snöröjningen
på den kommunala vägen utanför din fastighet, gör en felanmälan via kommunens hemsida:
www.danderyd.se/felanmalan

Har du fått en utebliven sophämtning och vill veta när din
nästa hämtning är eller vill beställa en extra hämtning kontakta kommunens entreprenör:
Suez 08-519 333 00

Läs mer på www.danderyd.se/snorojning

Om du bor eller verkar i en kommunal fastighet och har problem
med snöröjningen vänder du dig
till kommunens entreprenör:
Eko Miljö & Mark 08-568 912 85

Sophämtning och snöröjning hänger ihop
Sophämtningen fungerar inte utan dig!
Under vintern är det viktigt att du som fastighetsägare skottar och halkbekämpar vägen
mellan avfallskärlen och sopbilen samt platsen där kärlen står. Du ansvarar även för att ta
bort snövallen som kan uppkomma vid plogning. Om detta inte är uppfyllt kommer avfallet
inte att hämtas, men du kommer att debiteras som vanligt. Ta även bort snö från locken.
Skulle du få en utebliven sophämtning så kommer ditt avfall i
sådana fall tömmas vid nästa ordinarie tömning, det vill säga att
du som har hämtning varje vecka får ditt avfall hämtat nästkommande vecka och du som har hämtning udda veckor får hämtning nästa udda vecka. Om du vill ha hämtning tidigare än nästa
ordinarie tömning så kan du, mot en avgift, beställa extra hämtning. Tänk på att inte skotta snön från din uppfart ut i gatan utan
lägg snön på din egen tomt.

Checklista under vintern
Jag har skottat rent runt och under avfallskärlet
Jag har skottat hela vägen mellan avfallskärlet och sopbilen
Jag har tagit bort snön från locken
Jag har halkbekämpat hela vägen mellan sopkärlet och sopbilen
Jag har skottat bort snövallen

Fastfrusna matavfallspåsar?
På vintern kan matavfallspåsarna frysa fast i kärlet eftersom att maten innehåller vatten. För undvika
fastfrysning så kan du exempelvis lämna så torrt matavfall som möjligt, lägga en tidning/kartong i botten
av kärlet eller låta matavfallspåsen frysa till lite utomhus innan du lägger det i kärlet.

Läs mer på www.danderyd.se/snorojning

