
 

 

 

 

SNÖRÖJNING INOM DONAOMRÅDET KOMMANDE VINTER 

 

Bakgrund 

 

När området byggdes var de flesta av oss unga och alla husen beboddes permanent. Snöröjningen var då 

uppdelad i huvudsak inom 3 områden: 

 

A: Huvudvägen i Gränsgatans förlängning genom området  - Plogades av Kommunen, utan kostnad 

B: Tvärvägar och parkeringar           - Plogades av en entreprenör anlitad av oss 

C: Gränderna                                  - Skottades av varje fastighetsägare 

 

På senare tid har förhållandena ändrats: 

 

A: Huvudvägen plogas inte längre av Kommunen (LEVA) p.g.a. Kommunens besparingsåtgärder, 

     utan ”vår entreprenör” har fått ploga område A också. 

B: Tvärvägar och parkeringar plogas av ”vår” entreprenör 

C: Gränderna  skottar vi fortfarande själva. 

 

Hur det fungerat på senare år. 

Sedan medelåldern ökat inom området och ett antal hus inte utnyttjas permanent, så fungerar ”egen 

skottningen” inte längre i gränderna. 

De flesta av oss skottar fortfarande ”vår bit”, men så länge inte alla gör det, så har vi redan problem med 

framkomligheten för: 

 

- Posten 

- Sophämtningen 

- Hemtjänsten 

- Räddningstjänsten 



 

Om vi inte löser problem nu, så kommer vi att få flytta brevlådor och soptunnor till infarten.  

Räddningstjänsten och hemtjänsten kommer också att kräva tillgänglighet till samtliga hus 

 

Att snöröjningen blivit dyr för oss beror mycket på att vår entreprenörs mindre maskiner lade för många 

timmar på den stora vägen genom området. Det vore enklare att låta LEVA fortsätta in på området med sin 

stora plogbil och vända i södra ändan. 

 

Vi testar ett nytt koncept inför kommande vinter 

 

Bi-mailat finner Ni en skiss över området, där: 

Område A:  Huvudvägen som är märkt blå 

Område B:  Tvärvägar och parkeringar som är märkta röda 

Område C:    Gränderna, som är märkta gröna 

 

 

1)   Vi (särskilt Åse) har förhandlat med LEVA och de kommer att ploga stora Huvudvägen (A) för en  

      rimlig kostnad. 

2)   Vi har nu upphandlat snöröjning av Tvärvägar och Parkeringar  (B) av entreprenör 

3)   Vi har nu upphandlat snöröjning av Gränderna (C) av samma entreprenör.  

 

Snöröjningens omfattning 

A  Huvudvägen:  Plogas med LEVA:s stora plogbil 

B Tvärvägar och parkeringar: Plogas av entreprenören och snön dras ut till slänterna utanför 

C) Gränderna:  Att renploga gränderna skulle bli dyrt och vi skulle få  

   problem med att göra av snön. 

   Vi har därför specificerat att de inte skall ploga för biltrafik i 

   gränderna, utan för god framkomlighet för gående, sjukbårar, 

   sopkärror, barnvagnar mm., d.v.s. ungefär som när vi skottat  

   själva. 

 

Halkbekämpning:  Lätt sandning vid behov. 



 

När skall det snöröjas/halkbekämpas 

I princip när snödjupet överstiger 5 cm.  

Entreprenören håller kontakt med LEVA:s plogbil om snöläget. 

Vidare kommer vi att utse ett ”snöombud” på Skansvägen och ett på Kajutvägen som kan rapportera 

direkt till föraren och omvänt. Har Ni synpunkter i vinter, så vänd Er till snöombudet, så har vi en 

gemensam linje. Vi meddelar vilka som blir snöombud inom kort. 

 

Kostnader 

Genom att LEVA plogar Huvudvägen med sin stora plogbil, så blir det mycket billigare än att det skall 

göras med entreprenörens små maskiner, eller om entreprenören skall ta in en större maskin också. 

Förhoppningsvis täcker besparingen vi gör på Huvudvägen större delen av kostnaderna för att ploga 

Gränderna. 

 

Kostnadsläge 

Vad vi förstår är prisnivån låg för tillgänglighet, maskiner, förare och drivmedel. Anledningen är 

förmodligen att det finns viss konkurrens och att entreprenören ”trivdes” på Dona. 

 

Val av entreprenör 

Vi har utvärderat ett stort antal entreprenörer och slutförhandlat med två enligt ett detaljerat 

förfrågningsunderlag 

 

Uppdraget gick till Mikaels Grävtjänst av flera skäl: 

 

- Anbudet var mest fördelaktigt. 

 

- Maskinparken är passande för uppdraget 

 

- Förare blir i första hand Christer Karlsson, som gjorde ett utmärkt jobb förra snövintern. 

 

 

 

 

 



 

Sammanfattning - Slutsats 

Vi inom ”snögruppen” tror att vi valt rätt väg där vi prioriterar bästa möjliga snöröjning till lägst 

möjliga pris. 

Om det blir dyrt eller billigt beror i första hand på hur mycket snö som faller och också hur mycket snö 

som ”blåser”. 

Att fortsätta med ”egen skottning” av Gränderna är dock uteslutet, så något annat alternativ än det vi 

valt finns inte för närvarande. 

Till våren får vi utvärdera hur det nya konceptet fungerat. 

 

Dona 2014-11-06 

 

Med vänliga hälsningar 

Dag 

 

Dag Engström 

Ledamot i Snögruppen 

070 5902027 

Skansvägen 30 

 

 

 


