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Snerydning og glatførebekæmpelse på
Stendyssen.
•

Stendyssen er en privat ”fælles” vej.

Grundejerforeningen sørger for snerydning af vejen.

•

Det er den enkelte grundejers pligt at sørge for glatførebekæmpelse af
veje, stier og indkørsler, jævnfør bekendtgørelse.

•

•

For at undgå skader på vores private fællesvej:
skal der gruses og ikke saltes

Sand til grusning kan beboerne hente i sandkassen på fællesarealet.

•
•

Endvidere kan det vaskede sand benyttes til egne sandkasser.

Afskrift af postomdelt pjece fra Aalborg Kommune (1995)
Lovgrundlag. Reglerne findes i lovbekendtgørelse nr. 371 af 6. august
1985, om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje.

Grundejerens ansvar
Som grundejer er De ansvarlig for, at offentlige fortove og stier samt
havegange, trapper, gårdspladser m.m til Deres ejendom
glatførebekæmpes og sneryddes, så det er sikkert at færdes der for
postbudet, avisbudet, renovationsarbejderen, Deres gæster og ikke
mindst Dem selv.
Hvis De er ejer af en ejendom, der ligger ud til en privat vej eller
sti, er det Deres pligt at sørge for snerydning og
glatførebekæmpelse af vejen (fortov og kørebane) eller stien. I
almindelighed strækker Deres pligt sig til vejens eller stiens
midtlinie.
Snerydning og bekæmpelse af glatføre skal ske snarest muligt efter
snefaldet er ophørt, eller glatføret er indtruffet.
Vi gør opmærksom på, at offentlige fortove og stier, hvortil der er
tinglyst adgangsforbud fra en ejendom, ikke skal ryddes af grundejeren,
medmindre kommunen har pålagt grundejeren denne pligt.

Har du spørgsmål er du meget velkommen
til at rette henvendelse til mig.
På bestyrelsens vegne

Misligholdelse:

Flemming Væversted

Det er politiets opgave at øve tilsyn med at grundejeren overholder sine forpligtelser.
Om nødvendigt kan politiet lade arbejdet udføre for grundejerens regning, ligesom
politiet ved manglende glatførebekæmpelse og snerydning har mulighed for at give
grundejeren en bøde.
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