
Det är fastighetsågarens ansvar att se till att det går att ta sig ut från fastighe-
ten. "Den här mängden snö kan twärr ge ett sådant här resultat", säger Tom-
my Carlsson från kommunen.

Lars Aurell och Britt-Marie Granberg tycker att det är fint med snön. "Det är
roligt för barnen och snart är det sportlov", säger Britt-Marie Granberg.

Snökaoset efter plogning:
"Eastighetsägarens Ansya r"
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Många fastighetsägare rår sina uppfar-
ter igenplogade. '\li försöker fördela
snön så iämt det går, men någonstans
måste den ligga", säger Tommy Carls-
son från kommunen.

- Det är jättefint med snön
men nu är det mycket som
måste bort, säger Lars Aurell
som bor på Smörsoppvägen
i Nyköping.

Många av snöröjarna var
ute hela natten för att få ord-
ning på vägarna i centrala
Nyköping.

De flesta gatorna var fullt
körbara på fredagsmorgo-
nen. Men för många fastig-
hetsägare var det mycket snö

att få bort från uppfarter och
gångvägar.

- Vi har varit igång hela
natten. Vi prioriterar i första
hand gång och cykelvägar,
sedan huvudvägnätet så att
bussarna kommer fram. När
det är klart börjar vi med vil-
lagatorna. Sedan blir det fin-
justeringar och det kommer
vi fortsätta med i natt (natten
mot lördag reds. anm.), säger
TommyCarlsson som är chef

på gata, park och hamn i Ny-
köpings kommun.

Britt-Marie Granberg och
Lars Aurell har varit ute i
snön någon timma

- Det har blivit en stor vall
upp mot garageinfarten när
traktorn varit här. Man skulle
ju önska att de inte plogar för
uppfarterna så myckeg säger
Lars Aurell.

Snövallen mellan gatan
och tomtgrdnsen är ett par
meter.

- Det blir alltid en snökant
när plogbilen kör förbi. Men
de ska absolut inte ploga upp
onödigt mycket vid iust in-
farterna. När det kommer så
härmycket snö på kort tid så
kan det vara svårt att få den
jämt fördelad utmed gatan,

säger Tommy Carlsson.
Susann Lamberg är ord-

förande i bostadsrättsfören-
ingen "Havsutsikten", torn-
husen vid Rosvalla. Hon vak-
nade tidigt av att en bil kör-
de fast när den skulle ut från
parkeringen.

- Jag gick ner för att hjälpa
till men då hade de fått loss
bilen, säger hon.

Bostadsrättsföreningen har
lejt ut snöskottningen och
hon har full förståelse för att
de har mycket att göra.

- De har inte hunnit kom-
ma hit än så vi har börjat
skotta så att bilarna kan köra
ut på vägen, säger hon.

Föreningens tomtgräns
slutar straxt innanför cykel-
vägen. Men sedan är det ett

område på cirka tre till {na
meter mellan rykelvägen
och bilvägen som inte var
skottad.

- Det var där bilen körde
fastoch jagvetinte vems det
ansvaret är egentligen. Mar-
ken är inte vår men snön
måste bort annars kör vi fast
med fler bilar, säger Susann
Lamberg.

Tommy Carlsson menar att
även om det är kommunens
mark så ser de det som att det
är fastighetsägarens ansvar.
Eftersom utfarten enbart är
kopplad till fastigheten.

- Det ses som en del av ut-
farten och det är fastighets-
ägarens ansvar att hålla den
öppen, säger han.

fensNvin
iens.alvin@sn.se


