
Ärla Vägförening 

 

Snöröjningsföreskrifter. 

Det finns drygt 12 km gator/vägar i Ärla som ingår i Vägföreningens 

huvudmannaskap. Det finns vägavsnitt och platser inom Ärla samhälle som 

Vägföreningen inte ansvarar för. 

Vägföreningen tecknar avtal med en entreprenör att sköta snöröjning och sandning 

av vägföreningens vägar. 

Vägföreningen har en sandficka vid brandstationen den rymmer 14 – 15 ton grus. Vi 

ska använda kross 4 – 8 för sandning på Vägföreningens vägar. Det finns en 

presenning som normalt ska läggas över gruset i fickan. 

Föreningens entreprenör beställer påfyllning av sandfickan när så behövs. Fakturan 

betalas av MR. 

Föreningens entreprenör får ta grus ur fickan för att sanda för Eskilstuna kommun 

(K-fast, skola, dagis etc.) och ska fakturera Eskilstuna kommun för detta. 

Entreprenören fakturerar föreningen för grus som förbrukats på föreningens vägar. 

Tre blå sandboxar ska hållas välfyllda. Dessa finns vid de backiga vägarna 

Furuvägen Åhrbergsvägen och Tallvägen. 

Sandning ska ske på ena sidan av gatan – vanligtvis på den sida som har flest 

utfarter. Orsak: en del av gatan ska lämnas fri för spark-, skid- och pulkaåkning där 

det är möjligt i enlighet med beslut vid ett Årsmöte. 

Parkerade bilar, olyckligt placerade sopkärl och häckar som tillåtits växa ut över 

vägen kan påverka resultatet av plogningen. 

Fastighetsägare ska acceptera att regnvatten, smältande snö och is rinner in på 

tomten.  

Snövall efter plogning ska kunna läggas in mot häck, stängsel och mur etc. om 

dessa placeras nära vägbanans asfaltkant. Snö får inte tryckas in mot häck, stängsel 

eller mur etc. Fastighetsägare sköter bortforsling av snövall framför egen 

garageinfart. Det är inte tillåtet att forsla snö från egen tom ut på gatan. 

Bortforsling av snö sker när användbar bredd på en gata eller en gatukorsning blivit 

för smal enligt styrelsens bedömning. 

Trafikverket röjer länsvägarna, Svanäsvägen, Rinkestavägen och Stationsvägen. 
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Vägar som ska snöröjas när det kommit 5 – 8 cm snö: 

• Alviksvägen 

• Apollovägen inkl. vändplanen och vägen fram till Ekströms fastighet och fram 

till fastighet t.h. 

• Aspvägen inkl. vändplanen 

• Backvägen  

• Bergsvägen inkl. en mindre vägsnutt på ovansidan av Åsvägen 

• Björkstigen 

• Bohnstedts väg inkl. trottoarer vid skolan. 

• Brannius väg varav en del är G/C-bana 

• Bryggarvägen varav en del är G/C-bana samt infarten till fastighet vid 

Svanäsvägen. 

• Ekavägen från Stationsvägen till Parkvägen och sedan fram till Eka gård 

(grusväg). Ekavägen från avfart mot Eka Gård till reningsverket är inte vår 

väg.  

• Furuvägen upp till infart sista fastighet. Fortsättningen upp till vattentorn är 

inte Vägföreningens väg. 

• Gamla vägen är delvis grusväg. 

• Granvägen inkl. vändplan 

• Gölstorpsvägen inkl. en liten vändplan samt G/C bana fram till Rinkestavägen.  

• Hedemoravägen fram till åkerkanten 

• Hedensbergsvägen inkl. vändplan 

• Höjdvägen med anslutning till Åsvägen 

• Lillstigen 

• Lövängsvägen inkl. vändplan 

• Märggelstigen inkl. vändplan 

• Nyby gränd inkl. liten vändplan 

• Nybyvägen fram till gräsplan där en mindre gångstig finns – snöröjs ej. 

• Parkvägen från Sandvägen, förbi Solhem och ända fram till korsning med väg 

mot Åsborgen. (Den del som ligger utanför gemensamhetsanläggningen 

kvittas mot underhåll av Parkvägens grusvägsdel.) 

• Persvägen samt tillfartsväg till Perstorp (grusväg) inkl. en mindre vändplan vid 

Perstorps lada. 

• Pilvägen inkl. vändplan 

• Rosenvägen 

• Sandvägen inkl. G/C-banor – från Parkvägen till Stationsvägen  

• Sergels väg på båda sidor om vägspärren. 

• Skogalundsvägen inkl. vändplan 

• Solgränd (saknar vändplan) 

• Tallvägen på båda sidor om Svanäsvägen. 
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• Tegelbovägen inkl. G/C-bana längs hela Tegelbovägen fram till sista 

fastigheten bortom Persvägen. Problem med farthinder och avgränsning G/C-

bana? 

• Tors Gränd inkl. vändplan 

• Trädgårdsvägen  

• Tunavägen från korsningen över banvallen vid Åsborgen till Stationsvägen 

nära Pingstkyrkan samt G/C-bana från banvall till Stationsvägen. 

• Vattenstigen inkl. vändplan.  

• Vallavägen som GC-bana från Rosenvägen, över GC-banan på banvallen 

fram till Stationsvägen, lite slingrig och ganska smal.  

• Vallavägen mellan Tunavägen och Rosenvägen 

• Vallavägen söder om Stationsvägen fram till Åstorpsvägen. Vägen söder om 

Åstorpsvägen är grusväg. 

• Vinkelstigen 

• Västra vägen inkl. vändplan 

• Åhrbergsvägen upp till sista fastighet. Liten vändplan som nyasfalterats..  

• Åstorpsvägen väster om Vallavägen. 

• Åsvägen fram till sista fastighet efter Backvägen. Vändplan saknas.  

• Parkeringsplatser och plan vid Trakka. 

 

Den ”stor snösvängen” omfattar hela samhället enligt ovan och är den normala 

budningen. 

Sandning budas särskilt och kan omfatta hela samhället eller ”endast i backarna” 

vilket avser vägarna Furuvägen, Åhrbergsvägen, den backiga delen av Tallvägen, 

Höjdvägen, Vinkelstigen och Bergsvägen och Vallavägens övre del mot Tunavägen. 

 

Vem som ansvarar för budning framgår av Vägföreningens hemsida. Inga andra får 

beordra snöröjning eller sandning. 

 

Ovanstående har gåtts igenom med de som kommer att svara för vinterväg-

hållningen inför resp. vintersäsong. 
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