VINTERVÄGHÅLLNING
Käringöns samfällighetsförening ansvarar för snöröjning och halkbekämpning av de
vägar som är fastställda genom lantmäteriförrättningar 2004-11-04 samt 2005-11-19.

Områdesbeskrivning
Vägar och bryggor som ingår är markerade på bilagorna 1 och 2.
Vägen mellan nya prästgården och kyrkogården undantas från vinterväghållning.
På ön finns fyra ”backar” som är prioriterade. Vid dessa backar finns sandlådor så att
medlemmarna själva kan salta eller sanda om det behövs.
Backarna är:
- Från Hamnen mot Öviken.
- Från Myra mot Yngve Nilssons.
- Valebacken mot lotsutkiken
- Stora vägen från Adelsons till korsvägen mot kyrkan.

Halkbekämpning
Vid risk för halka ska halkbekämpning starta omedelbart, oavsett tid på dygnet.
Den som har uppdraget att sköta vinterväghållningen ska hålla sig uppdaterad med
väderprognoser och självständigt eller i samråd med styrelsens väg ansvarige, bedöma
när utryckning ska ske.
Halkbekämpning sker genom spridning av salt och/eller stenflis.
Flisning samt saltning i backar och på bryggor kan få göras separat, även om övriga
vägnätet ej behandlas.

Snöröjning
Utryckning ska göras när snödjupet är ca 2-3 cm vid ihållande snöfall, samt återigen när
snöfallet upphört. Om snöfallet är mycket långvarigt ska en förnyad utryckning göras
när snödjupet återigen uppnått 2-3 cm, osv.
Om det vid snöröjningen uppstår snövallar, ska dessa läggas på den sida vägen där de
stör minst.
Sista åtgärd efter snöröjning ska vara flisning/saltning.

Områdesbegränsning
Den som har uppdraget att sköta vinterväghållningen med samfällighetens traktor, får
utifrån lagen om förvaltning av samfälligheter, inte på eget initiativ röja andra vägar, än
de fastställda.
Respektive fastighetsägare ansvarar för, att skotta, sanda och salta i anslutning till det
egna huset och fram till vägen.

Detta dokument om vinterväghållning antogs vid Käringöns samfällighetsförenings årsstämma
2021-07-31 och gäller från och med 2021-10-01.
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