
SNÖRÖJNING &
HALKBEKÄMPNING

Det snöar ju. Varför är ni inte ute och plogar?
Ibland måste vi avvakta och se hur mycket snö 
det kommer. En riktlinje är att när det blir 4-5 cm 
blötsnö eller 8-10 cm lössnö så sätter vi igång med 
röjningen av prioriterade gång- och cykelbanor och 
gator. Om det snöar på natten så påbörjar vi arbetet 
mellan kl. 4.00 och 5.00 på morgonen.

Varför har ni inte  
plogat på min gata?
Vi röjer alla gator enligt en 
speciell prioriterings- 
ordning. Därför kan det 
hända att vi inte har 
plogat din gata, trots att vi 
kanske har varit i området 
och snöröjt på andra gator. 
Bland det första vi röjer 
är gång- och cykelbanor, 
bussgator och andra hu-
vudleder för att morgon-
trafiken ska flyta på när 
kommuninvånarna ska till busshållplatser, järnvägs-
stationer, skolor och arbetsplatser.

Det finns ju väderprognoser. Det kan väl inte  
komma som en chock för er när snön kommer?
Trots att vi har tillgång till de senaste prognoserna 
från SMHI så är det ibland svårt att förutse hur stora 
snömängder som ska komma.

När röjer ni  
cykelbanor och  
trottoarer?
Prioriterade gång- 
och cykelbanor 
kommer i första 
hand när vi ger 
oss ut och plogar. 
Övriga gång- och 
cykelbanor kan 
däremot få vänta 
lite längre på att bli 
snöfria. Trottoarer 
röjer vi inte alls, det 

är fastighetsägaren som ansvarar för att trottoaren är 
skottad utanför den egna fastigheten.

Frågor och svar om snöröjning

?

??

?

Synpunkter, frågor eller förslag?

Tycker du att det satsas för lite pengar på snöröjningen eller har du kanske synpunkter 
på regelverket? Kontakta Nässjö kommun tel. 0380-51 80 00 eller medborgarkontoret@nassjo.se.

Moddsträngar mellan körbanorna på landsvägen? Kontakta Trafikverket som ansvarar
för alla landsvägar, kring- och genomfartsleder. Tel. 0771-921 921.

Synpunkter på hur snöröjningen i tätorterna utförs? För höga vallar, för hala trottoarer eller liknande? 
NAV skottar, men du hör av dig med dina synpunkter till medborgarkontoret! 
Tel 0380-51 80 00 eller medborgarkontoret@nassjo.se

Det snöar - hur hanterar vi snöröjningen

?



SNÖRÖJNING &
HALKBEKÄMPNING

Sammanlagt har 
vi 25 mil gator och 
10 mil cykelvägar 

att ploga och 
halkbekämpa i 

Nässjö kommun.

Röjs i första hand:

Röjs i andra hand:

Därefter röjs 
övriga gator

Prioriterade gång- 
och cykelbanor

Prioriterade gator

Gator

Det gäller i yttertätorterna
Snöröjningen hanteras enligt samma principer 
som i Nässjö tätort. I våra yttertätorter är an-
svaret för snöröjningen gemensamt mellan NAV 
och Trafikverket. Trafikverket röjer dessa vägar:

Anneberg: Eksjövägen, Ormarydsvägen
Solberga: Nässjövägen, Eksjövägen
Forserum: Jönköpingsvägen, delar av Storgatan och  
Kyrkogatan plus Stenserydvägen mot ansl. Rv. 31/40
Äng: Örnvägen, Fågelvägen
Frediksdal: Samhällsvägen, Hallhultsvägen.  
(OBS! Del av Sjövägen röjs av vägsamfällighet)
Malmbäck: Mörebergsvägen, 
Kyrkogatan, Lyckevägen och Strömsdalsvägen
Bodafors: Eksjövägen, Sandsjövägen, Jönköpingsvägen
Grimstorp: Höglandsgatan, Mickel Göings väg
Sandsjöfors: Gransbovägen
Stensjön: Björkövägen, Sävövägen
Ormaryd: Solavägen

Snöröjningen för Nässjö stad och övriga  
tätorter är uppdelad i 15 distrikt som 
sköts av NAV och inhyrda entreprenö-
rer. Under vintern ligger vi i beredskap 
för att jobba både lördagar, söndagar och 
helgdagar vid kraftiga snöfall.

Ansvar och skyldigheter
Datumparkering

Udda datum: förbjudet att 
parkera på den sida av gatan 
som har udda husnummer. 

Jämna datum: förbjudet att 
parkera på den sida av gatan 
som har jämna husnummer. 
Du parkerar så att bilen står rätt 
från midnatt och framåt.

Häckar och träd

Se till att röja grenar som 
hänger ut över trottoaren, så 
det finns en fri höjd på minst 
3 meter. Markera gärna ut en 
nyplanterad häck, lågt staket 
eller mur med höga käppar eller 
liknande, så undviker du att 
det blir skador i samband med 
snöröjningen.

Snöskottning på  
din egen tomt

Det är viktigt att du inte 
slänger ut snön på trot-
toaren, skyltad gång- och 
cykelbana eller gatan. När 
du skottar din infart ska du 
även se till att trottoaren 
utanför din tomt är framkom-
lig så långt som möjligt.

Anmäla en skada?  
Synpunkter på snöröjning?

Medborgarkontoret tar gärna 
emot dina synpunkter! Hör av 
dig på tel. 0380-51 80 00 eller 
skicka ett mejl till medborgar- 
kontoret@nassjo.se
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