
Så banar vi väg i vinter 
Det är Danderyds kommun som ansvarar för snöröjning på kommunala gator och 

allmänna platser. Men har du koll på vilket ansvar du har som fastighetsägare? Så 

här banar vi väg tillsammans i vinter. 

Tekniska kontoret informerar 

Vem tar hand om vad i vinter? 

Kommunen ansvarar för all snöröjning på mellanstora vägar 

och villagator i Danderyds kommun. Från det att snöfallet 

upphört tar det cirka 12 timmar innan samtliga gator är plo-

gade. 

När det gäller större vägar som E18 (inklusive på- och av-

farter) och Edsbergsvägen är det Trafikverket som tar hand 

om dessa. 

Mindre, privata vägar ligger på samfälligheter och andra 

föreningars ansvar. Din egen infart ansvarar du för själv. 

Vad behöver fastighetsägare göra? 

Se till att snövallen samt gångbanan intill din tomt skottas 

och halkbekämpas så att din avfallshämtning och postutläm-

ning kan fungera som vanligt.  

På baksidan av detta infoblad hittar du information som är 

bra att ha koll på i vinter om du äger en villa eller fastighet. 

När börjar kommunen ploga? 

När det är ca två centimeters snödjup på gång- och cykelba-

nor meddelar vi plogmaskinisterna att det är dags att göra sig 

redo för att ploga. Då börjar det som kallas för pådrag. På-

drag för kommunala huvudgator och lokalgator börjar vid 

fyra centimeters snödjup.  

Gator som används av många eller är avgörande för t ex 

kollektivtrafik prioriteras. Det gäller även gång- och cykel-

vägar. Efter det prioriteras gator i bostadsområden. 
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1. Kom ihåg att skotta snövallen 

Som fastighetsägare ansvarar du för att snövallen och gång-

banan intill din tomt skottas så att avfallshämtning och post-

utlämning kan fungera som vanligt.  

Detta gäller även om din infart ligger på kommunal mark 

samt om snövallen bildats på din infart vid plogning.  

2. Tack för att du halkbekämpar 

mellan avfallskärl och gata! 

Det är viktigt att du som fastighetsägare särskilt skottar och 

sandar vägen mellan dina avfallskärl och sopbilen.  

På så sätt kan vi tillsammans minska halkolyckorna för den 

personal som tömmer avfallskärlen i vår kommun. 

3. Har ditt avfallskärl inte tömts? 

Kom ihåg att avfallskärlen ska kunna rullas ända ut till ga-

tan utan problem. Om det inte är skottat eller halkbekämpat 

kommer avfallet inte att hämtas, din kostnad för avfalls-

hämtningen blir dock densamma. Tänk även på att ta bort 

snö från locken.  

Skulle du få en utebliven avfallshämtning kommer ditt av-

fall att tömmas vid nästa hämtning. Om du vill ha hämtning 

tidigare än nästa ordinarie tömning kan du, mot en avgift, 

beställa extra hämtning. 

Bra att veta 

• Sand för halkbekämpning hittar du i de lådor märkta 

med sand som står utplacerade runt om i kvarteren. 

De finns ofta nära en backe eller trappa. 

• Tänk på att inte skotta snön från din uppfart ut i  

gatan – lägg snön på din egen tomt. 

• Beskär buskar och träd så kan vi snöröja ännu bättre 

i ditt kvarter. 

 
 

• Mer information om snöröjning hittar du 

på www.danderyd.se/sno 

• Frågor om utebliven hämtning eller be-

ställning av extra hämtning? Kontakta 

kommunens entreprenör Suez, tfn 08-519 

333 00 eller e-post danderyd.se@suez.com 

• Problem med snöröjning på kommunal 

väg utanför din fastighet? Gör din fel-

anmälan på www.danderyd.se/felanmalan 

12 timmar efter att snöfallet upphört  

 

 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 avfallskärlet och sopbilen 

 Jag har skottat bort snövallen 

Din checklista för  

sophämtning i vinter 

Kom ihåg! Från det att snöfallet upphört tar det cirka 12 timmar 

innan samtliga gator i kommunen är plogade. 

Mer information 

Klipp ut & spara hela vintern! 

Är du redo för vinterväder?  

 ?  

Information till dig som äger en fastighet 

273 fotbollsplaner 
Så stor yta plogar vi varje gång när 

det är pådrag för snöröjning i kom-

munen.  


