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GRUS

Det skal grundejerne gøre ... Hvis der opstår problemer ...

Pensionister ...

Husk at ...

Det ta'r Kommunen sig af ...

sne og is 
indgang med en vold af sne.

Undertiden kan sneploven 
blokere din indkørsel eller  

Desværre har Kommunen ingen
mulighed for at rykke ud i hvert
eneste tilfælde. Derfor er der
som regel ingen anden vej
frem end selv at grave dig ud!

Du kan påføres erstatningsansvar ved uheld eller ulyk-  
ker, som sker, fordi du ikke har overholdt din pligt til 

lade snerydning og lignende ske for ejers regning.

at bekæmpe glatføre!

res forpligtelser. I tilfælde af mangler kan Kommunen
Kommunen fører tilsyn med, at grundejere opfylder de-

Århus Kommune til- 

snerydning og glat-
stræber en effektiv 

førebekæmpelse.   
Pligten påhviler dels 
Kommunen og dels 

betydning for at sikre
de bedst mulige forhold
for både den gående og
den kørende færdsel.

borgerne. Et godt
samarbejde er af stor 

Er du "muret" inde ...

 

Det kan muligvis føles, som om

grusning og saltning kan 

Kommunen vælter mange krav
og påbud ned over grundejer- 
ne, men vejmyndighederne er  
i høj grad til at tale med.

rettes til Vej- og Kloak-

Spørgsmål om snerydning,

vedligeholdelsen.

tiden kan du rette henvendelse til 

på telefon 8612 1455.

I akutte situationer uden for kontor-

Århus Brand- og Redningsvæsen

Kommunen rydder sne, gruser og salter på alle of-
fentlige veje, cykelstier og parkeringspladser m.v.

Først ryddes de største og vigtigste veje
til og fra byen og de veje, hvor der kører

 busser. Derefter kommer turen
til de mindre veje og gader, stier

 og parkeringspladser.
Når der er "tryk på", kan
der gå tid, inden sneen 

Men maskinerne
er ryddet alle steder.

er på vej!

Hvis du er pensionist og bor i 
eget hus, kan du få hjælp til 

det, og at der heller ikke er
andre i husstanden, der kan.
For at være med i ord-
ningen skal du betale 

er, at du ikke selv kan klare 
snerydning. Betingelserne

du oplyst på dit
Lokalcenter.

et tilmeldingsgebyr. 
 Betingelserne får 

Alle grundejere har pligt til at rydde sne og foretage glatføre-
bekæmpelse på fortov og gangsti ud for deres

ejendom. Dette arbejde skal ske (lige fra
morgenstunden) hurtigst muligt efter, at

en privat fællesvej, skal du også rydde 
snevejret stopper. Ligger din grund langs 

sne og bekæmpe glatføre på kørebanen. 
Husk at rydde og gruse indgange,

affaldsbeholdere og postkasser.

oner til trafikregulering ud for egen
grund skal også holdes fri for sne.  

trapper og pladser omkring

Eventuelle brandhaner og installati-
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