SNÖPLOGNING VINTERN 2016 – 2017
Saltviks kommunfullmäktige har fastställt plogningsavgiften (Kfge 79§/12.9.2016)
till 270 € (inkl. moms) om avgiften är kommunen tillhanda senast den sista
bankdagen i oktober (31 oktober år 2016) och 320 € (inkl. moms) vid senare
betalning.
Om Ni vill erhålla kommunal snöplogning i Saltviks kommun under vintern
2016 – 2017, skall betalning ske till kommunens konto som står på
bankgirot här nedan. OBS! Förseningsavgiften gäller inte nyinflyttade (efter
30 september).
Även sommarstugor omfattas av rätten till kommunal snöplogning.
Behövs ingen plogning p.g.a. snöbrist, kommer avgiften inte att återbetalas.
Målsättningen är att vägarna skall vara framkomliga med personbil. Vid extrem
väderlek (t ex snöstorm och yrväder) kan detta dock inte garanteras.
Mer information om plogningen på nästa sida.

OBS!

Namn och fullständig adress dit plogning önskas,
måste tydligt framgå på betalningen!

OBS!

Om Ni betalar den lägre avgiften - kom ihåg att göra det i god tid,
så att betalningen finns på kommunens konto på utsatt datum!
Då korrekt betalning registrerats hos kommunen,
sätts adressen med på plogningslistan inom en arbetsdag.

Fastighetsinnehavaren måste förse infarten och vändplanen med plogkäppar
som placeras tillräckligt tätt, även kring stubbar, stenar och andra eventuella
hinder vid vägkant.
Fastighetsinnehavaren skall ta bort kvistar till en höjd av 3,5 ovanför den väg
som skall plogas, samt avlägsna uppstickande stenar och dylikt från vägen.
Tänk på att snön tynger ner grenar och buskar, vilka då kan bli i vägen för
plogningen!
Privatvägsplogning sköts med samma utrustning som plogning på t.ex.
kommunalvägar och det är fastighetsinnehavarens ansvar att se till att det finns
tillräckligt med utrymme på tomten.
Om vägen inte uppfyller kraven för plogbar väg och detta leder till skador på
entreprenörernas utrustning, kan fastighetsinnehavaren bli ersättningsskyldig.
Eventuella skador på fastighetsinnehavarens egendom ersätts av entreprenören.
Om Ni är osäker på om Er infart uppfyller kraven, kontakta Er plogare
(kontaktuppgifter finns längre ner på sidan).
Övrig information erhålls av vik. byråsekreterare Ylva Westerberg, tel. 489 022
eller e-post ylva.westerberg@saltvik.ax eller kommuningenjör Lars-Erik
Danielsson, tel. 489 040 eller e-post lars-erik.danielsson@saltvik.ax.

Om Ni har önskemål eller frågor angående plogningen,
skall Ni vända Er direkt till plogaren i Ert distrikt.

Distrikt

Plogare

Telefon

Haga – Ödkarby - Hjortö

Erik Hamnström

0457-52 44 128

Sålis – Laby –
Toböle – Bertbyvik

Guy Söderlund

0400-644 333

Lavsböle – Tengsödavik

LBS
0400-685 129/ Janne
Staffan & Janne Mörn

Kvarnbo – Haraldsby

LBS
040-52 94 587/ Staffan
Staffan & Janne Mörn

