Framkomlighet

Som fastighetsägare är det du som ansvarar för
att gång-banan runt huset hålls ren så att
fotgängare kommer fram utan problem.
Med gångbana menas den yta som behövs för att
fotgängare ska kunna ta sig förbi fastigheten, det
behöver alltså inte nödvändigtvis vara en trottoar.
Är gångbanan inte tydligt avskiljd, har du ansvar
för ett områd tre meter ut från fastigheten. Även
fastighetens tillfart mellan körbana och fastighet är
ditt

ansvar.

Är

hela

utrymmet

mellan

två

fastigheter gångyta, har du och den andra
fastighetsägare ansvar för halva ytan var. På vissa
ställen finns cykelbana eller plantering mellan
fastigheten

och

gångbanan.

Det

har

ingen

betydelse, gångbanan utanför är fortfarande ditt
ansvar.
Att hålla rent runt fastigheten är en fråga om
framkomlighet och trafiksäkerhet, men också om
trivsel och trevnad. Se därför till att ta upp skräp
och ogräs som finns utanför din fastighet. Men ta
hand om skräpet på rätt sätt! Du får alltså inte
flytta det från gångbanan till körbanan utanför eller
sopa ner det i rännstenar el ler rännstensbrunnar.
Underlätta istället för regnvattnet att rinna ner i
rännstensbrunnarna genom att hålla dem fria från
skräp och löv.

Säker vinter utan snö och is
På vintern är det extra viktigt att se till att
gångbanan vid din fastighet är framkomlig och
halkfri.
• Snö ska skottas bort så snart som möjligt, både
från gång-banan och eventuella tillfarter mellan
körbanan och fastigheten.
• Forsla bort snön eller lägg upp den på ett sätt så
att det fort-farande går lätt att ta sig fram. Gör
även hål i snövallen så att ditt sopkärl kan
tömmas.
• Gör också gärna hål i snövallen vid korsningar
så att gående lättare kan gå över gatan.
• Halka bekämpar du med sand eller salt. Tänk på
att inte överdosera.
• Sopa upp sanden när snön smält bort!
• Underlätta för smältvattnet att rinna undan
genom att håll rännstensbrunnarna fria från snö
och skräp.
När vi plogar gatan kan det ibland hända att snön
hamnar på gångbanan. Vi försöker att undvika det
i möjligaste må men om det sker är det du som
ansvarar för att gångbana framkomlig igen.

Tänk på taket
I ditt ansvar ingår även att se till att ingen kommer till skada på grund av snöras eller fallande
istappar. Håll därför lite extra koll på taket för att förhindra att olyckor sker.

