
Snerydning af private falles veje.

Grundejerforeningen sorger for snerydningen pi alle private stikveje i medlemsomridet for
Grundej erforeningen Petunia.

Snerydningen sker ved at 6n fra Grundejerforeningens bestyrelse rekvirerer en gang snerydning, nar
det vurderes at snemandgen er af sidan storrelse, at det volder problemer for fremkommeligheden.
Det betyder at ved smi snemrengder ivrrksettes der ikke nogen snerydning.

Kontalrlperson Jorgen Sondergaard fra bestyrelsen telefon9T 52 47 64

Saltning af de private falles vej.

Foretages af Skive Kommune. Der saltes, nir Skive Kommune vurderer der skal saltes.

Ovennrevnte fritager pi ingen mide, at det er den enkelte Grundejers ansvar for rydning uden for
egen grund. Se www.petunia.dk under lokal- og matrikelplan'Snerydnings- og grusningspligten'.

Grundej erforeningen Petunia
Den 15. november 2006

Snerydning af stamvejen.

Dette foretages af Skive Kommune, klip fra Skive Kommunes hjemmeside

Snerydni ng og glatforebekampelse.

Snerydning og glatforebekempelse udfores efter et prioriteringsprincip, sSledes at de hojst prioriterede veje og
stier klares forst og i fuldt omfang, og de lavest prioriterede veje og stier klares sidst og kun i begrenset
omfang.

Omfang og prioritering af den fremtidige vintervedligeholdelse fremgtr af nedenstSende oversigt:

l. Overordnede trafikveje og stier
- sneryddes og glatforebekempes forst og holdes sB vidt muligt farbare hele dognet
- glatforebekempes med praventiv saltning, ntr der foreligger tilstrakkeligt sikre vejrmeldinger.

2. Lokale trafikveje, veJe med VAFT ruter, stier og glgader
- sneryddes og glatforebekempes n8r det under hensyntagen til arbejdet med med veJe og stier af 1. prioritet
er muligt.
- veje og stier holdes sB vidt muligt farbare.

3. Lokale veje, boligveje og stier
- sneryddes kun i meget begranset omfang og forst, n8r veje og stier af 1. og 2. prioritet er gjort farbare.
Snerydning udfores kun, hvis der p.g.a. kraftige snefald eller fygning er risiko for, at vejene lukkes.
- glatforebekempes kun i meget begrenset omfang og forst, n8r der er udfgrt glatforebekempelse p3 veje af
L. og 2. prioritet.

Stats- og amtsveje
- sneryddes og glatforebekampes af VejdireKoratet og Viborg Amts Vejvesen.

Private fallesveJe og fortove
- den enkelte grundejer har ansvaret for snerydning og glatforebekampelse pt private fallesveje og fortove.
- snerydning skal udfores snarest muligt efter snefaldets ophor, og glatforebekampelsen skal udfgres snarest
muligt efter, at glatfore er indtruffet.
- den enkelte grundejer har ligeledes ansvaret for, at der er sikker adgang til ejendommen for postbud,
avisbud, renovationsarbejdere m.fl .

Skive Kommunes Vejvesen
BrSrupgade 18A
7800 Skive
Telf.nr. 97 52 OL L7


