Hej Lars
Jeg beklager den lange svar tid, som til dels skyldes, at de nye rutiner ikke er helt på plads endnu.
Med hensyn til hovedstierne er det fortsat kommunen, som tager vare på snerydningen og
glatførebekæmpelsen. Dog i forhold til tidligere ryddes alene et enkelt spor. Der er uanset der alene ryddes
et spor ikke krav til grundejerne om at foretage rydning af den resterende del.
Med hensyn til stikstierne (dvs. de smalle stier boligvejene i mellem eller de stier som forbinder hovedstierne
med boligvejene) har kommunen i de senere år alene rent undtagelsesvis udført vintertjeneste herpå. Set i
forhold til serviceniveauet i de tidligere år er der således principielt ingen ændringer til nu.
Uanset stien eller stiernes placering påhviler opgaven de tilstødende ejendomme. Der vil således i
Grundejerforeningens område så vidt jeg kan bedømme stort set alle steder være 2 eller flere grundejere,
som støder op til de respektive stier. Jeg er opmærksom på, at der kan være ældre medborgere, som ikke
selv magter denne opgave. Jeg mener at der for disse fortsat er mulighed for at hente hjælp hertil hos
kommunens social- og sundhedsområde.
Jeg håber at ovenstående besvarer jeres spørgsmål, hvis ikke er du meget velkommen til at kontakte mig.
Med venlig hilsen
Stig Bøgh Larsen
Park- & Vejchef
Fredensborg Kommune
Park & Vej
Møllevej 7, 2990 Nivå
Tlf. nr.: 7256 5987
E-mail: sbl@fredensborg.dk

Fra: Grundejerforeningen Brønsholmgård [mailto:Formand@bronsholmgaard.dk]
Sendt: 9. januar 2007 21:56
Til: Fredensborg
Emne: Snerydning og glatførebekæmpelse
Til Fredensborg kommune!
I forbindelse med kommunesammenlægningen har Fredensborg kommune nu vedtaget nye retningslinier
vedr. ansvarsplacering vedrørende snerydning og glatførebekæmpelse.
Følgende er nu i flg. kommunens hjemmeside ( www.fredensborg.dk/sw15287.asp ) vedtaget:

Offentlig veje, fortove og stier
Kommunen rydder sne og glatførebekæmpelse på fordelingsveje og stamveje.
Boligveje (veje der alene har betydning for vejens beboere).
Snerydning udføres alene når der tale om større snemængder. Glatførebekæmpelse iværksættes kun
undtagelsesvis. Grusning afventer normalt, at sneen er fastkørt.
Ejere af ejendomme, som grænser til offentlige fortove og stier
Ejerne skal selv sørge for at rydde sne og gruse eller salte på fortov og sti ud for ejendommen.
Kommunen rydder dog sne og bekæmper glatføre på fortove og stier. Dette sker som en service og
kommunen overtager ikke herved grundejerens forpligtigelse. Mindre stikstier, som forbinder
hovedstier og veje, ryddes kun undtagelsesvis af kommunen.
Det område vores grundejerforening dækker, gennemløbes af 3 "store" offentlige hovedstier, nemlig "Den
gamle Ullerødvej" mellem Kongevejen og Birkehaven samt de to hovedstier fra "Den gamle Ullerødvej" i
retning mod syd til Blomsterager hhv. Kornager.
Vi vil fra Grundejerforeningens side gerne have præciseret hvad der gælder for disse 3 stier, idet vi på ingen
måde anser det for naturligt/rimeligt, at det for disse stiers vedkommende kan være grundejerenes
ansvarsforpligtigelse at snerydning/glatførebekæmpelse udføres. I mange tilfælde, har grundejerne ikke
engang direkte adgang til disse stier fra deres ejendomen. Endvidere taler vi her om meget store arealer. I
de fleste tilfælde, anser vi det af arbejdsmiljømæssige årsager ikke engang for værede muligt at udføre
snerydning af arealer af de pågældende størrelser pr håndkraft.
Hele området er endvidere "gennemsyret" af små stikstier, som gør, hvis reglerne skal tages for pålydende,
at mange af vore grundejere pålægges et væsentligt større ansvar, end de som bor ud til en almindelig vej
med et fortov. Nogle ejendomme er omgivet af stier på mere end 3 sider. Også mht. disse ønskes en
præcisering af, hvad som gælder.
Selvom vejret hidtil har været med os, hvad dette tema angår, ønsker vi at få en hurtig afklaring på sagen.

Venlig hilsen
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