
 

 

Skrivelse till Bostaden om snöröjning 

Under de senaste åren har snöröjningen i vårt område blivit allt sämre. Årets snöröjning har 

varit så dålig att vi i styrelsen för Kvartersrådet Grannen har fått i uppgift av bomötet att göra 

denna skrivelse. 

Det största problemet har varit att Bostaden i ett försök att bli energisnålare har stängt av 

värmeslingorna framför entréerna i området. Vilket i grunden är en god tanke som är värd att 

berömma. Problemet är dock att dörrarna i området är mycket gamla och av dålig kvalité. När 

värmen saknats har snön fastnat i dörren och flera av dörrarna på området har stått öppna. 

Detta blir i slutändan inte energisnålt utan drar mer energi då temperaturen i trapphusen 

sjunker och riskerar även att elementen i trappuppgångarna fryser. Vi i kvarteret grannen anser 

att slingorna ska vara på under vintern till dess Bostaden har åtgärdat de gamla entréerna. 

Den dåliga snöröjningen utanför portarna har resulterat i att rullstolsburna i området har haft 

det svårt att ta sig ur sina hem. Det har till och med varit så illa att de vissa dagar uteblivit från 

arbete på grund av detta. Även barnfamiljer med barnvagnar har haft det svårt att ta sig över 

de höga snövallar som varit. I området bor även synskadade som har stort behov av tydliga 

kanter för att orientera sig. Under vintern har snöröjningen inte givit några sådana kanter.  

De stora snömängderna som har kommit i år har på många gårdar lagts i högar framför 

cykelbodarna vilket har gjort att de boende inte har kommit åt sina cyklar när de ska i väg till 

jobb och skola. Till nästa vinter anser vi att snöhögarna placeras lämpligare eller att snön körs 

bort från området. 

Vi ser fram emot en förbättrad snöröjning. 

Med vänliga hälsningar 

Styrelsen för Kvartersrådet Grannen 

(Språkgränd, Kandidatvägen och Magistervägen) 

 


