Sikt sommar- och vintertid
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Tänk på att klippa grenar och buskar som skymmer sikten vid korsningar.
Du som fastighetsägare bidrar då till ökad trafiksäkerhet såväl sommarsom vintertid.
Grenar och felaktigt placerade träd och buskar vid tomtgränsen
försvårar för snöröjningsfordon att ta undan snö och hålla fri sikt. När snön
lägger sig på växtligheten försämras sikten ännu mer.
Snöupplag och höga snövallar vid fastighetsgränser innebär också
ökad olycksrisk. Tänk därför även på var du skottar snön.

För mer information se www.ornskoldsvik.se
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Trafik- och parkavdelningen, gata/park/drift
Växel: 0660-880 00
E-post: samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se

Vägunderhåll
i alla väder

En omfattande planering krävs när Örnsköldsviks kommuns
gator och vägar, gångbanor och gång- och cykelvägar ska
plogas fria från snö och sandas. Örnsköldsviks kommun
underhåller totalt 80 mil kommunala och enskilda gator och
vägar, 15 mil gångbanor och 7 mil gång- och cykelvägar.
Även vid allmän platsmark, som torg och gångstråk,
utförs underhållsarbete. Vägar som tillhör Trafikverket, till
exempel E4:an och Björnavägen, underhålls av entreprenörer
som Trafikverket har avtal med.

Startkriterier

Sand för allmänheten

Plogning ska påbörjas vid ett visst snödjup och vara färdigt inom en
bestämd tid. Kommunen är uppdelad i fem områden: Bredbyn, Bjästa,
Husum, Björna och centralorten, som bevakar väglaget.
I centralorten, som även omfattar Moliden, Billsta och Gottne,
startar allt på Vikingagatan där trafik- och parkavdelningens driftsenhet
finns.

Fastighetsägare ansvarar för att ta bort snö och sanda vid sin fastighet
så att ingen ramlar och slår sig. Allmänheten kan hämta sandningssand
för eget bruk på följande platser:
 Trehörningsjö - vid järnvägsstationen
 Gideå - vid brandstationen
 Långviksmon - hos Svevia
 Björna - vid f.d.
tekniska kontoret
 Bredbyn - vid f.d.
tekniska kontoret
 Mellansel - vid badhuset
 Domsjö - vid Spillvärmeplan
 Själevad - vid Kärringberget
 Bjästa - intill återvinningsstationen
 Köpmanholmen - vid Reningsverket
På samtliga platser gäller max två hinkar per tillfälle.

Plogning
De mest trafikerade gatorna,
bussleder och branta backar
plogas först. Inga infarter
öppnas upp.

Sandupptagning

Inplogade vägar

Vårens sandupptagning sker från tidig morgon till cirka klockan 22
och arbetet beräknas vara klart i början av juni. Arbetet medför buller
och damm från fordonen. Vi ber om överseende med det.
Gång- och cykelvägar, centrala staden samt de gator och vägar
som är mest trafikerade prioriteras ur trafiksäkerhetssynpunkt.
I bostadsområdena tas sanden upp enligt en turordning som
ändras år från år för att
det ska bli så rättvist
som möjligt.

Sandning och saltning
Efter plogning kan gatorna behöva sandas. En normalvinter med halka
sprids 5 000-8 000 ton sand ut på kommunens vägar inom centralorten.
Dessutom tillkommer ytterområdena. Huvudleder saltas vid risk
för halka. Exempel på huvudleder är Modovägen och Arnäsvägen.
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Eftersom plogning måste ske
när som helst på dygnet utifrån
väderläget är det viktigt att
tänka på var du parkerar din bil.
Datumparkering gäller
i centrala Örnsköldsvik samt
Själevad, Domsjö, Gullänget,
Gimåt, Högland, Brösta, Järved
och Bonäset.

När tas sanden upp
i ditt område? Se
www.ornskoldsvik.se

