
Du som har utfart mot gata

Du som har hörntomt

§AKER TRAFIK PA BO§TADSGATOR KRAVTN TNI
varje år skadas människor i onödan för att sikten är skymd. Några e

Du som har tomt intill

Vid utfart skall du se till att
dina växter inte är högre än
Bo cm från gatan inom
markerad sikttriangel.
Sikten skall vara fri minst
2,5 meter från gatan och
längs gatan/gångbanan.

Om din tomt ligger intill en
gång- och cykelväg eller
gata skall du se till att dina
vdxter inte är högre än Bo
cm i en sikttriangel som
sträcker sig minst ro meter
åt vardera hållet.

Stora buskar och träd bör
placeras minst z meter
innanför tomtgräns. Häck-
och buskplantor bör
placeras minst 6o cm
innanför tomtgräns.

Träd och buskar växer

gata
Häck och buskar bör vdxa
inom eget tomtområde. Om
du har buskar eller träd
som sträcker sig ut över
gata eller gångbana skall du
se till att det finns fri höjd
för trafikanterna. Den fria
höjden skall vara 2,S meter
över gångbana, J,2 meter
över cykelväg och minst 4,6
meter över körbana.

För att bibehålla god sikt är
det viktigt att redan vid
planteringstillfället
föreställa sig trädens och
buskarnas utveckling några
år framåt så att man
placerar dem tillräckligt
lång från vägen. Vdxterna
brer ut sig olika mycket
beroende på vilken art man
väljer, vilken klimatzon

man befinner sig i, jordens beskaffenhet och skötseln.
Hos plantskolor kan man få tips om arter som passar
trädgården klimat- och fu nktionsmässigt, liksom
skötselråd.

Plantera på rätt ställe

STRÄNGNÄS KOMMUN



SIKT I KORSNINGAR!
nkla åtgärder kan rädda liv.

VINTER

Tänkpå att....
Det är fastighetsägarens ansvar att skotta bort
snö från trottoaren framför fastigheten. Snön
skall inte skottas ut på redan plogad gata.
Fastighetsägaren har skyldighet att snarast sanda
gångbananvid halka.

Det är också ägarens s§ldighet att sopa upp och
ta bort sand , från trottoaren runt fastigheten
efter vintersäsongen.

Den fastighetsägare som har en rännstensbrunn
på sin del av trottoaren har s§ldighet att hålla
brunnen fri från snö, is, grus och skräp. Man får
inte sopa ned gruset eller skräpet i rännstens-
brunnar.

Tänk på att ha öppen yta framför brevlådan och
för tidningsbud, brevbärare, sophämtning m.m.

För villaägarna finns det sand att hämta på
utvalda platser i kommunen. För information om
var dessa finns var vänlig och kontakta kommu-
nens Stadsmi§öenhet.

Hjälp att skotta snö
.tildre och funktionshindrade personer som
bor i eget hus, som själva inte klarar att
skotta snö och inte kan få hjälp av någon
närstående, kan kontakta en
biståndshandläggare för att ansöka om
att få hjälp med snöskottning.



LACAR OCH BESTAMMELSER

Skötsel av tomter och trottoarer regleras i ett
antal lagar och bestämmelser som ålägger
fastighetsägare att hålla dessa i sådant skick att
det är både trevlig, framkomligt och trafik-
säkert för alla.

I B Kap. r5 § Plan- och bygglagen (PBL) före-
skrivs bland annat att tomter ska skötas så att
be§dande olägenheter för omgivningen och för
trafiken inte uppkommer och så att risken för
olycksfall begränsas.

I 3 § Lag med särskildabestämmelser om
gaturenhållning och s§ltning (LGS) ges
kommunen möjlighet att ålägga fastighetsin-
nehavare att till exempel genom beskärning av
häckar och buskar, gaturenhållning, snöröjning
eller liknande åtgärder hålla gator och andra
allmänna platser i sådant skick att olägenheter
och risk för människors hälsa hindras.

Kommunen kan dessutom, enligt rz § i samma
lag, besluta om förelägganden och förbud i det
enskilda fallet för att bestämmelserna i lagen
ska efterlevas. Om ett f<ireläggande eller förbud
inte efterlevs kan kommunen låta utfcira
åtgärden på fastighetsägarens bekostnad.

Gång banehållning for Sträng näs kommun
Kommunfullmäktige har i beslut reglerat
fastighetsägarens s§ldighet att sköta gång-
banor hela året. Beslutet reglerar bland annat
fastighetsägares s§ldighet att skotta och att
sanda gångbanor vintertid, samt att sedan ta
bort sanden.

HAR DU FRÅGOR....

...ellervill du ha mer information om hur du bäst
håIer fri sikt kan du kontakta någon av dessa:

STRÄNGNÄS KOMMUN
Teknik- och servicekontoret

Stadsmiljöenheten Tele or5z-z9r
oo www.strangnas.se

Strängnäskretsen av Villaägarnas
Riksförbund

wrvw.villastrangnas. se

eller
http : / /strangnas. ost.villaagarforening. se/

You can find information in English on our
website www.strangnas.se
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