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Ang. Tømning af dagrenovation i snevejr
Vinteren er ovre for denne gang, men vi kan stadigvæk
Desværre medførte

huske det besvær, den gav bl.a. med afhentning

sneen også en række faldskader hos skraldemændene

flere forstuvninger

af fødder og forstrækninger

af dagrenovation.

(bl.a. en brækket hånd, 2 hjernerystelser

samt

af ledbånd).

Vi vil derfor gerne allerede nu forsøge at forberede

os til den kommende vinter og opfordre jer til at lave planlægningen

god tid. Vi ved jo, at det er på denne tid af året, at pengene til vintervedligeholdelse

i

skal afsættes.

På private veje er det ejere, grundejerforeninger
og boligforeninger, der har ansvaret for glatførebekæmpelsen.
Vi kan
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På selve vejen skal der være gruset så meget, at skraldebilen ikke skrider ud. Tænk på at bilen er meget tung og selv
svage stigninger

kan give problemer

Hvis der ikke er fortov

- nogle gange skal grusbilen køre flere gange på det samme stykke.

langs vejen, skal det desuden være sikkert for skraldemanden

at gå på vejen, og det skal være

muligt at skubbe kærren uden problemer.
Hvis der er fortov

langs vejen, skal dette være ryddet og gruset/saltet,

så skraldemanden

kan gå med sin kærre uden

risiko for at komme til skade. Den ryddede sti skal være 1 meter i bredden, for at der er plads til kærren.
Hvis I har ejendomme,
bekæmpelsen

der ligger ud til kommunale veje kan I se bort fra forpligtelserne

på selve vejen. Her skal i sørge for rydning af fortove

Uanset en god planlægning af vintervedligeholdelsen
renovation.

I visse kvarterer

i forbindelse

med glatføre-

og indkørsler for at få hentet dagrenovationen.

kan store snemængder

betyde, at det er rigtig svært at hente dag-

kan det løses ved, at alle borgere på en vej stiller sækkene ud til stamvejen.

at det kan være løsningen hos jer, kan I til den tid kontakte

Hvis I vurderer,

Favrskov Forsyning og få lavet en aftale om et midlertidigt

opsamlingssted.
Gode forslag er altid velkomne, og hvis I ønsker at drøfte løsninger nærmere med os, holder vi gerne et møde med jer.
Vi ser frem til en god dialog i den kommende vinter og ønsker jer allerførst

en god sommer!

Venlig hilsen
Favrskov Affald A/S

PS: Hvis vi hor sendt denne henvendelse til en forkert person, hører vi gerne fro jer.
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