
Till Uppsala kommun 

Att: driftchef Roger Lindström c/c Jonas Petersson, Gatu- och Samhällsmiljönämnden 

I ”Teknisk beskrivning markdrift” GSN20180419 som du haft vänligheten att tillhanda oss står bl a 

under T.B. 121 att ”snöröjningsplanen ska innehålla … kartor…” Om nu entreprenörerna går efter 

förelagda kartor undrar vi varför många trottoaravsnitt mot parkmark som ägs av kommunen inte 

plogas? Är det kartorna som kommunen tillhandahåller som har brister eller är det entreprenörerna 

som inte till fullo sköter sitt åtagande? Längs Rosenvägen (som ju är bussgata) i Sunnersta finns flera 

sådana ställen. Vissa ställen som Sunnersta egnahemsförening tidigare påpekat sköts däremot 

numera exemplariskt. 

Enligt 2 § lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1998814-

med-sarskilda-bestammelser-om_sfs-1998-814 borde det väl vara kommunen som sköter 

vinterväghållningen på gångbanor inom detaljplan, där ingen annan är ålagd att sköta detta (ref Ulf 

Stenberg chefsjurist på Villaägarna). 

Inte heller regeln att snövallen ska läggas mot kantstenen, se tex TB.13311 i GSN2018-0419 följs, 

många trottoarer plogas igen helt eller delvis – och så ser det ofta ut, inte bara direkt efter ett stort 

snöfall utan ofta flera dagar efteråt. Hur ska då en person som måste gå med rullator kunna ta sig 

fram? Gå ute i körbanan där bussarna kommer på Rosenvägen tex? 

I GSN2018-0419 står också att läsa i TB.13331 ”Vid snöröjning av bostadsgator ska entreprenören 

vidare sträva efter att inte ploga igen infarter till angränsande fastigheter.” Vi undrar vad denna 

formulering har för värde när vi gång efter annan ser det motsatta och snöröjaren kommer inte 

tillbaka och åtgärdar senare heller. Vid väderomslag kan en sådan plogvall snabbt omvandlas till is 

som är mycket besvärlig att hugga sig igenom för fastighetsägaren. 

För att detta ska fungera tillfredsställande måste det väl formuleras så här;  

”Vid snöröjning av bostadsgator ska entreprenören vidare tillse att plogvallar framför infarter och 

brevlådor till angränsande fastigheter avlägsnas.” 

För Sunnersta egnahemsförening med 440 hushåll anslutna 

Gunnar Westermark, sammankallande i trafikgruppen 

Bäcklösadalens villaägareförening som omfattar 196 fastigheter på 11 gator i Södra Valsätra 

Bengt Kylsberg, ordförande 

Fålhagens egnahemsförening med 85 anslutna hushåll 

Jenny de Raadt, ordförande 
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