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KPR, 15 februari 2017 –
Mötesplatser
• 15 st. totalt
• 10 st. integrerade
• 5 st. fristående

Integrerade mötesplatser
1. Vallonens servicehus
2. Parkgårdens servicehus
3. Herrgärdets servicehus
4. Oxbackens servicehus
5. Mälarhems äldreboende
6. Resmilans servicehus
7. Skallbergets servicehus
8. Gideonsbergs servicehus
9. Hammarby servicehus
10.Vallby servicehus
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Fristående mötesplatser
1.
2.
3.
4.
5.

Rönnby mötesplats
Malmaberg mötesplats
Skiljebo mötesplats
Bäckby mötesplats
Råby mötesplats
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Geografiskt upptagningsområde
• Fristående mötesplatser: närområde samt övriga.
• Vissa integrerade mötesplatser:
kommundelen/landsbygden/stadsövergripande
samt övriga.
Vallonen, Parkgården, Mälarhem,
Herrgärdet, Oxbacken,
• Övriga integrerade mötesplatser: boende samt övriga.
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Mötesplatsens utgångspunkter bl.a.
• Hälsans 4 hörnstenar (fysisk aktivitet, bra matvanor,
social gemenskap, meningsfullhet)
• Möten mellan generationer och kulturer
• Daglig fysisk aktivitet
• Daglig kulturaktivitet
• Samverkan
• Öppethållande fördelade över veckodagar och tider.
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Lunch i skolor för äldre
start 1 februari 2017
 Barkarö
 Irsta
 Orresta
 Hökåsen
(för äldre som bor i stadsdelar/landsbygd där servicehus
eller restauranger inte finns)
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Riktlinjer för
biståndsbedömning
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Syfte
• Att skapa ett enhetligt synsätt vid bedömningar och att
medborgarnas ansökningar ska behandlas lika
• Utgår från socialtjänstlagen, förhåller sig till aktuell
rättspraxis, förarbeten och föreskrifter

Särskilt boende
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Kriterier
För dem som i den dagliga livsföringen behöver trygghet och närhet till
personal, samt
• Har omfattande behov av service och omvårdnadsinsatser som inte
är tillfälliga och dessa kan vara av såväl psykisk som fysisk art
och/eller
• Behöver tillsyn eller andra insatser under stor del av dygne och/eller
upplever en så stor otrygghet, ensamhet, osäkerhet eller oroskänsla i
sitt ordinära boende att välbefinnandet hotas.
Hög ålder, över 90 år, hos den enskilde ska särskilt beaktas vid
bedömning om servicehus.

Olika boendeformer
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Servicehus
- Beslut om hemtjänst för individuella behov
- Ingår: enklare, tillfälliga stödinsatser i allmänna utrymmen
Äldreboenden
- Beslut om insatser
- Gruppboenden för personer med demenssjukdom, diagnos
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Biståndsenheten äldreomsorg
Västerås stad
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Enhetens uppdrag och målgrupp
Biståndsenheten äldreomsorg har till uppdrag att utreda
och besluta om individuellt behovsprövat bistånd enligt
socialtjänstlagen (SoL) för enskilda som är 65 år och äldre.
Enheten ansvarar för att skicka beställning till respektive
leverantör. I uppdraget ingår att följa upp, ompröva och
utvärdera insatserna.
I uppdraget ingår även att motivera och stödja enskilda
som är 65 år och äldre att ta emot behövlig hjälp.
Enheten ansvarar även för avgifter som enskilda, både
över och under 65 år, ska betala för beviljade insatser
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Organisation
Servicegrupp

Utredningsgrupp

Uppföljning
SÄBO/servicehus

Korttidsgrupp

Samordningsgrupp

Avgiftsgrupp

Handlägger
serviceinsatser
samt
trygghetslarm

Handlägger alla
insatser i ordinärt
boende

Handlägger
hemtjänstinsatser
för de som bor på
servicehus

Handlägger
insatser för de
som vistas på
korttidsplats

Samordnar särskilt
boende, växelvård
och dagverksamhetsplatser

Avgifter för
insatser inom
äldre och
funktionsnedsätt
ning

2 biståndshandläggare

16 biståndshandläggare
fördelade på
teamen

2 biståndshandläggare

5 biståndshandläggare

2 biståndshandläggare

5 handläggare

Enhetschef,

två teamledare,

en arbetsterapeut

och en assistent

Team dag 1-15
Team dag 16-31
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Stöd för uppdraget
• Enhetens kvalitetsledningssystem
• Riktlinjer för biståndsbedömning enligt
socialtjänstlagen inom äldrenämndens
verksamhetsområde
• BAS - Behov Av Stöd Bedömningsinstrument
för biståndshandläggare i äldreomsorgen
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Kvalitetsledningssystem äldreomsorg
Biståndshandläggning
äldre

Samordning

Våld i nära
relationer

Samordnad individuell
plan

Avgifter

anhörigstöd

Demens

Nämnd
övergripande
samverkan

Avvikelser: Klagomål
och synpunkter,
Lex Sarah

Kvalitetsledningssystem
äldreomsorg, biståndshandläggning

Ansökan/
anmälan

Genomföra
utredning

Kommunicering

Verkställa/
Beslut

genomföra
insats

Uppföljning
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Avsluta
insats

Bilaga 3

BAS- Behov Av Stöd
ICF-området Förflyttning handlar om att röra sig
etc.
Fråga den äldre om hon/han har svårt att röra sig, t ex. genom
att ändra kroppsställning, gå eller ta sig från en plats till en
annan
 Ja
 Nej
 Ej känt/relevant
Vid Nej eller Ej känt/relevant, gå vidare till nästa sida.
Vid Ja, ställ nedanstående frågor till den äldre.

Vad tycker den äldre personen att
svårigheten handlar om?
Ingen

Att ändra grundläggande kroppställning
T.ex. resa sig ur en stol eller en säng

Att lyfta och bära föremål
T.ex. lyfta en kopp eller bära en låda

Handens finmotoriska användning
T.ex. plocka upp en penna

Att gå
Att gå i trappa
Att röra sig inom hemmet

T.ex. ta sig mellan olika våningar eller ut på balkongen

Att röra sig utanför hemmet och andra byggnader
T.ex. ta sig fram längs gator eller på andra platser i grannskapet

Lätt

Måttlig

Stor
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Total
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Riktlinjer
Syftet med riktlinjerna är att skapa ett enhetligt
synsätt vid bedömningar och att medborgarnas
ansökningar ska behandlas lika och bedömas på
samma sätt oavsett handläggare.
Riktlinjerna utgår från socialtjänstlagen och
förhåller sig till rättspraxis, förarbeten och
föreskrifter.
Riktlinjerna är vägledande och gäller aldrig utan
undantag.
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Bistånd i ordinärt boende
Hemtjänst
Hemtjänst innebär bistånd i form av service eller
personlig omvårdnad i den enskildes bostad eller
motsvarande
Service- hjälp med bostadens skötsel, hjälp med inköp,
stöd till bank och läkare etc., tillredning av måltider samt
distribution av färdiglagad mat
Personlig omvårdnad- hjälp med eller stöd för att kunna
äta och dricka, klä sig och förflytta sig, sköta personlig
hygien, egenvård eller andra insatser för att den enskilde
ska kunna känna sig trygg och säker i det egna hemmet
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Bistånd i ordinärt boende
•
•
•
•
•
•
•
•

E-hemtjänst
Dagverksamhet
Korttidsplats
Växelvårdsplats
Trygghetsplats
Trygghetslarm
Månadsbidrag
boendestöd
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Särskilt boende
• Servicehus
• Äldreboende
• Äldreboende, gruppboende
Särskilt boende är avsett för dem som i den dagliga
livsföringen behöver trygghet och närhet till personal samt:
• Har omfattande behov av service och omvårdnadsinsatser
som inte är tillfälliga och dessa kan vara av såväl psykisk
som fysisk art och/eller
• Behöver tillsyn eller andra insatser under stor del av dygnet
och/eller upplever en så stor otrygghet, ensamhet,
osäkerhet eller oroskänsla i sitt ordinära boende att
välbefinnandet hotas
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Förv för stöd fritid o entrpr / 2016-09-19

Uppdraget – ett utvecklingsarbete
•
•
•
•
•
•
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Utveckla metoder och modeller
Fokus förändringsarbete på strukturell nivå
Underifrånperspektiv
Stadsdelsperspektiv
Flerprofessionellt arbete
Samproduktion

Förv för stöd fritid o entrpr / 2016-08-30
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Vilka frågor anser du vara viktiga att arbeta
med tillsammans för ett socialt hållbart
Västerås?

Förv för stöd fritid o entrpr / 2016-08-30

Hur har vi fört dialoger?
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Förv för stöd fritid o entrpr / 2016-08-24

Resultat från dialoger
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TEMAOMRÅDEN
VAD behöver vi arbeta vidare med:
Inkludering/
Social sammanhållning

Mötesplatser/
Aktiviteter/Fritid

Skola

Egenförsörjning/
Sysselsättning

Trygghet/
Boendemiljö

Service

Tillit

Information/
Kommunikation

HUR gör vi det:
Samverkan

Dialog

Förhållningssätt

Främjande och
Förebyggande
arbete

Information/
Kommunikation

Förv för stöd fritid o entrpr / 2016-08-30

Vad händer nu?
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Tillsammans

Aktiviteter

Förv för stöd fritid o entrpr / 2016-08-30

Prioriterade aktiviteter – just nu!
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Skallberget

Viksäng/Öster Mälarstrand

Medborgarkontor/Mötesplats

Mötesplatsgrupp, Gemenskapsgrupp, Kulturgrupp

Verka för förbättrad information om samhällsservice

Medborgarkontor/gemensam mötesplats

Temakvällar

Verka för förbättrad information om samhällsservice

Arbetsmarknadskunskap

Kommunikatör knyts till utvecklingsområdet

Lyfta lokala framgångssagor

Insatser baserade på elevintervjuer på Viksängsskolan

Heja på varandra

Samarbete med F-5skolor angående gemensamma angelägna frågor

Kvinnoråd/stadsdelsmammor
Engagera föräldrar

Koppla arbetet med DUA, lokal överenskommelse för unga till arbete,
till stadsdelen

Gemensamhetsskapande arrangemang

Arbeta fram en lokal LÖK, samverkansavtal med civilsamhället

Friskvårdsaktiviteter

Verka för ett flertal gemensamma områdesarrangemang

Prova-på-aktiviteter

Fler kulturaktiviteter i området

Involvera/inventera gruppen 18-30 år

Stadsdelens fysiska utformning och bostadsbyggande

Samarbete med DUA

Trygghetsskapande naturvårdsarbete, t.ex. röja bort sly

Fysisk utformning/Bostadsbyggande

Involvera Södergården

Trygghetsvandring

Bevara naturen

Nattvandring
Grannsamverkan

Förv för stöd fritid o entrpr / 2016-08-30
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Tack för oss 
Ann-Cathrine Linér

Mariana Hede

ann-cathrine.liner@vasteras.se

mariana.hede@vasteras.se

Förv för stöd fritid o entrpr / 2016-08-30

Era viktiga frågor
• Få snabb hjälp
• Information till anhöriga om vilken hjälp
som finns
• Kunna gå ut på kvällarna och känns sig trygg
• Tänk efter ordentligt, vilka behov har vi?
• Mindre byråkrati
• Olika behov för olika åldrar
• Samverkan mellan olika verksamheter –
generationsöverskridande
• Mer att göra för alla åldrar – tillsammans
• Snabbare hjälp när äldre behöver det
• Samverkan – nå alla äldre, via föreningar och
boenden och aktiviteter
• Entusiasmera äldre att delta och komma till
tals
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• Barnperspektiv – äldreperspektiv också
viktigt
• Påverka politikerna
• Vi ska vara med!
• Ett viktigt uppdrag för oss äldre
• Det ställs högre krav på oss äldre idag
• Integrerat modernt boende
• Kameraövervakning för ökad trygghet
• Polisen är viktig
• Många utsatta barn – viktigt att arbeta för
jämlika förutsättningar
• IT-samhället – hur får vi till det?
• Arbeta successivt, skapa engagemang

Förv för stöd fritid o entrpr / 2016-08-30
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Vinterväghållning
Information kommunala pensionärsrådet
2017-02-15

Vintertid
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Vi har vinter under perioden 15 oktober till 15 april.
Innebär att tekniska kontoret har bemanning dygnet runt med en
medarbetare som ansvarar för vinterväghållningen.
Det är denna medarbetare som utifrån expertkunskap och politiskt
beslutade startkriterier kallar ut pådrag för snöröjning och/eller
halkbekämpning.
Markvärmen hanteras i särskild ordning.
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Tekniska kontorets ansvar
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TK ansvarar för kommunens allmänna gator, cykelbanor och
gångbanor exkl. det som faller under fastighetsägarnas ansvar enligt
renhållningsförordningen.
Det innebär att det inom kommungränsen finns många fler än TK
som har ansvar för vinterväghållning på ytor uppfattas som allmänna
av västeråsarna, bl.a.
 FK, KIFF och Mimer inom staden.
 Trafikverket.
 Privata och enskilda väghållare inkl. samfälligheter.
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Tekniska kontorets ansvar
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Tekniska kontoret / 2014-11-18
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Driftområden och entreprenörer 1 (2)
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Öster
Väster

Centrum

Stora leder
Tekniska kontoret / 2014-11-18
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Driftområden och entreprenörer 2 (2)
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Vinterväghållningen utförs av samma entreprenörer som övrig gatu- och
parkdrift i staden med undantag av de stora lederna och markvärmen.
Område
Väster
Centrum
Öster
Stora leder
Markvärme
Markvärme

Entreprenör
Upphandling
I konkurrens
Peab
I konkurrens
Västmanlands fastighetsskötsel
I konkurrens
Västmanlands fastighetsskötsel
I konkurrens
Svevia
Förvaltningen för stöd, fritid och entreprenad Tilldelad
”Monopol”
Mälarenergi (leverans fjärrvärme)

Avtal
120518-150517 + 150518-180831
120518-150517 + 150518-180831
161001-190930 + 201001-220930
161001-190930 + 201001-220930
160901-170831
1-2 år i taget

Utöver entreprenaderna så har vi även avtal med
 SMHI för vädertjänster.
 XXX för GPS-tjänster (överprövad tilldelning).
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Beslutade startkriterier
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Sker på ytor som inte är markvärmda.
Plogning och halkbekämpning enligt följande:
Långedrag

Omfattning

Utringning
Inställelsetid
Åtgärdstid

Litet pådrag

Bussleder, busshållplatser, större
Öppningsplogning av huvudcykelstråken
trafikleder samt det övriga gång- och
(131 km)
cykelvägnätet

Stort pådrag

Samtliga vinterväghållningsytor

2-5 cm

3-5 cm

>8 cm

max 60 minuter

max 60 minuter

max 60 minuter

<3 timmar vid snöröjning
<4 timmar vid snöröjning
och halkbekämpning

<6 timmar vid snöröjning
<8 timmar vid snöröjning
och halkbekämpning

<12 timmar vid snöröjning
<16 timmar vid snöröjning
och halkbekämpning
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Fastighetsägarens ansvar
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Kommunfullmäktige har beslutat om renhållningsförordningen gällande allmänna platser
där kommunen är huvudman.
Beslutet innebär bl.a. att fastighetsinnehavare snarast ska ta bort snö, is och halkbekämpa
gångbaneutrymmet som ligger i anslutning till fastigheten. Fastighetsinnehavaren har även
skyldighet att ta bort sanden.
Längs B-gator ansvarar fastighetsägare för snöröjning och sandning av gångbanor.
På C-gator har fastighetsägarna ansvaret
tills gångutrymmet är täckt av upplogad
snö. Då ska istället en gångbaneutrymmet
finnas på gatan.
Privatpersoner kan hämta gratis
halkstopp, det vill säga ett slags grovt
grus, vid alla återbruk i Västerås.

Del av informationsbladet ”Vem skottar på din gata?”
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Markvärme 1 (2)
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 Knappt 110 000 m2 markvärmd yta i centrum (motsvarar ca 15 fotbollsplaner).
Även Bäckby centrum och VL.
 Kostar ca 11 mnkr per vinter varav knappt hälften faktureras vidare till privata
fastighetsägare.
 Ger barmarksstandard under hela vinterhalvåret.
 Driftentreprenaden:





Under vintersäsong ska de markvärmda
ytorna vara halkfria.
Handhavande av styrapparatur och störningsprogram
sköts av entreprenören.
Mjukvara och datasystem samt avtal med
fastighetsägare sköts av beställaren.
Entreprenören ansvarar för halkbekämpning
av markvärmda ytor.
Nya markvärmeledningar vid ombyggnaden av Munkgatan sommaren 2013.
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Markvärme 2 (2)
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Markvärme innanför cityringen.
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Budget och kostnader
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Cirka kostnad för olika pådrag exkl. fasta kostnader:
Långedrag

Stora leder

Cirka kostnad
2015/2016
(kr)

(plogning + sandning)

Cirka kostnad
2016/2017
(kr)

(plogning + sandning)

50 000

20 000

200 000

(plogning + saltning)

70 000

(plogning + saltning)

Litet pådrag

Stort pådrag

530 000

(plogning + halkbekämp)

160 000

(plogning + halkbekämp)

1 000 000

(plogning + halkbekämp)

300 000

(plogning + halkbekämp)

De fasta kostnaderna har ökat med ca en miljon kronor med de nya avtalen.
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Budget

26,8

28,2

29,1

29,3

29,6

30,0

Utfall

46,6

38,5

41,3

27,8

40,6

34,0 (halvår)
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Tillsyn och egenkontroll
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TK gör stickprov på åtgärder efter utförda pådrag.
Vi använder GPS-uppföljning på varje fordon. Där framkommer tidpunkt och plats för
fordonet. OBS! Tilldelningen överprövad.
Vi tittar även fysiskt på ett antal platser efter varje pådrag för att se om rätt arbete är utfört .
När det gäller mängd sand som läggs ut på GC-bana vid halka så används en duk som hjälp för
kontroll. Den placeras ut innan sandningen sker. Mätningen sker på hur mycket det läggs ut
per m2.
Områdesentreprenören kontrollerar sina underentreprenörer eller sina egna med samma
metod som vi gör.
De kontrollerar med GPS om sträckorna är körda.
De gör stickprov där de vet att problem kan uppstå.
Genom inkomna synpunkter från allmänheten så sker kontroll och förbättringsåtgärder.
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Vintersandupptagning
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 Långedraget är prioriterat. Körs i ett svep centrerat på GC-vägen (dvs. ej
fullbredd). Komplettering i samband med att respektive stadsdel sopas.
 Stadsdelarna tas om hand i olika
ordning år från år.
 Angivna veckor är preliminära.
Beroende av väderförhållanden.
Om det är för kallt så kan inte
dammvattning ske.
 Sanden körs till deponi, dvs.
ingen återanvändning sker.
Redovisning sandupptagning på område Väster våren 2014.
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Treårigt test med sopsaltning
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Tekniska nämnden har beslutat om ett treårigt test med sopsaltning på tre slingor omfattandes totalt
2,4 mil.
De största fördelarna med sopsaltning är färre trafikolyckor
och ökad framkomlighet. Detta ger förutsättningar för fler
cyklister och fotgängare vilket ger positiva effekter på bl.a.
hälsa, klimat och kapacitet.
Den största nackdelen är den ökade kostnaden. Dock
kommer samhällskostnaden som finns pga. av vård att
minska.
Ett genomförande och utvärdering av ett treårigt test
finansieras genom att nyttja en del av det ekonomiska
utrymme som har frigjorts tack vare lägre
vinterväghållningskostnad i de senaste upphandlingarna av
driften på Öster och Stora leder.
23

Teststräcka - Centrumstråket
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Via Kristiansborgsallén, Bergslagsvägen, GC längs Norrleden, Vasagatan =
En slinga på ca 7,0 km
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Teststräcka – Östra stråket
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Via Stockholmsvägen, Österleden, Tråddragargatan, Malmabergsgatan =
En slinga på ca 7,0 km
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Teststräcka – Västra stråket
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Via Köpingsvägen, Järnbruksgatan, Smältverksgatan, Puddelugnsgatan,
Fredriksbergsgatan, Råbyleden = En slinga på ca 10 km
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Slut
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Tack för
uppmärksamheten!
Kent Nyman
Gatuchef

021-392632
kent.nyman@vasteras.se
Stockholmsvägen
9 november 2016
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En stad består av många händer och huvuden som måste samarbeta
för att allt ska fungera effektivt. Som fastighetsägare har du en viktig
roll här, om din fastighet ligger vid en av Västerås stads gator. Du kan
göra vardagen lite enklare för alla de västeråsfamiljer som dagligen
rör sig från sina hem till jobb, skolor och fritidsaktiviteter.
Du kan även göra arbetsdagen smidigare för alla dem som arbetar
med sophämtning, snöröjning och andra hushållsnära tjänster. Därför
blir du en av stadens vardagshjältar om du året runt ser till att hålla
ordning kring din fastighet. Så att Västerås blir en skön stad att leva i,
sommar som vinter.
I den här foldern kan du läsa om vad som förväntas av dig vad gäller
skötsel kring din fastighet, under årets alla dagar. Om du bor i en
samfällighet så gäller samfällighetens regler.
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VIN
Fastighetsägaren ansvarar för gångbanor,
trottoarer och trappor upp till 25 meter
utanför tomtgränsen. Finns ingen gångbana
eller trottoar ansvarar du istället för 1,2
meter av gatan utanför tomtgränsen. Tänk
på att skotta upp ett hål i snövallen så att
du kan få din tidning och post och så att
dina sopor kan hämtas.

5

6

7

4

1

2
3

1. SKOTTA OCH SANDA
På vintern ska du skotta och sanda på
gångbanor, trottoarer och trappor utanför
din fastighet. Du får inte skotta ut snön
på gatan.
2. HÅLL RENT OCH SNYGGT
Plocka upp skräp på gångbanor, trottoarer
och trappor utanför din fastighet.
3. HÅLL AVFALLSKÄRL TILLGÄNGLIGA
OCH RENA
Kärlen ska stå vid fastighetsgränsen med
hjulen inåt huset. Den gröna tunnan

ska stå till höger om den bruna, från
gatan sett. Tänk på att tunnorna inte står
på trottoaren. Se till att locket stängs
ordentligt och att det är skottat och
sandat framför kärlen. Avfallstunnorna ska
stå med minst 50 cm mellanrum och med
50 cm fritt runt om. Annars kan kärlen
fastna när de lyfts för att tömmas.
4. KÖR INTE PÅ TOMGÅNG
En minut, sen är tomgångstiden slut.
Använd motorvärmare för att undvika
immiga rutor och för att skona miljön.

5. HÅLL TAK OCH HÄNGRÄNNOR FRIA
FRÅN SNÖ OCH IS
Röj bort snömassor och istappar från
taket så att det inte faller ner på dem som
passerar intill din fastighet.
6. LÄGG INTE FÅGELMAT PÅ MARKEN
Använd fågelbord eller fröautomater så
undviker du att locka dit råttor, kråkfåglar,
duvor och måsar.
7. FRILÄGG GATUBRUNNEN
Ta bort snö och is från gatubrunnen så att
smältvattnet kan rinna undan.
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R
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1. TA BORT SAND OCH GRUS
Innan gatsopningen sker får du sopa ut
grus och sand från gångbanor, trottoarer
och trappor utanför din fastighet.
2. HÅLL RENT OCH SNYGGT
Plocka upp skräp på gångbanor, trottoarer
och trappor utanför din fastighet.
3. HÅLL AVFALLSKÄRL TILLGÄNGLIGA
OCH RENA
Kärlen ska stå vid fastighetsgränsen med
hjulen inåt huset. Den gröna tunnan ska
stå till höger om den bruna, från gatan sett.

Tänk på att tunnorna inte står på trottoaren.
Spola ur kärlen regelbundet och se till att
locket stängs ordentligt. Avfallstunnorna
ska stå med minst 50 cm mellanrum och
med 50 cm fritt runt om. Annars kan kärlen
fastna när de lyfts för att tömmas.
4. ELDNING AV TRÄDGÅRDSAVFALL
Om du bor inom ett detaljplanerat område
får du elda trädgårdsavfall under vecka 1618 om det inte stör grannarna. Lämna helst
trädgårdsavfallet på något av Återbruken.

3

5. TVÄTTA INTE BILEN PÅ GATAN
Om smutsvattnet rinner ner i gatubrunnen
förs det orenat ut i Mälaren som är dricksvattentäkt. Åk istället till en biltvätt som har
en godkänd reningsutrustning.
6. LÅT INTE FÅGLAR BYGGA BO
Kråkfåglar, duvor och måsar stör och
skräpar ner. Ta bort fågelbon före
häckningsperioden eller sätt upp nät så
att de inte kan bygga bon.

R
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1. RENSA OGRÄS
På sommaren ska du rensa ogräs och
mossa på gångbanor, trottoarer och trappor
utanför din fastighet.
2. HÅLL RENT OCH SNYGGT
Plocka upp skräp på gångbanor, trottoarer
och trappor utanför din fastighet.
3. HÅLL AVFALLSKÄRL TILLGÄNGLIGA
OCH RENA
Kärlen ska stå vid fastighetsgränsen med
hjulen inåt huset. Den gröna tunnan ska
stå till höger om den bruna, från gatan sett.

Tänk på att tunnorna inte står på trottoaren.
Spola ur kärlen regelbundet och se till att
locket stängs ordentligt. Avfallstunnorna
ska stå med minst 50 cm mellanrum och
med 50 cm fritt runt om. Annars kan kärlen
fastna när de lyfts för att tömmas.

tomten. Plantera buskar och häckar så
att de inte kommer utanför tomtgränsen.
Växter bör planteras minst 60 cm innanför
tomtgränsen. Stora träd eller buskar
bör planteras minst två meter innanför
tomtgränsen.

4. KLIPP HÄCKEN
Klipp din häck så att den inte skymmer
sikten. Bor du på en hörntomt får häcken
inte vara högre än 80 cm inom tio meter
från hörnet på din tomt. Bor du inte på en
hörntomt får häcken inte vara högre än
80 cm inom 2,5 meter från utfarten från

5. TVÄTTA INTE BILEN PÅ GATAN
Om smutsvattnet rinner ner i gatubrunnen
förs det orenat ut i Mälaren som är dricksvattentäkt. Åk istället till en biltvätt som har
en godkänd reningsutrustning.

6. SKYM INTE GATUBELYSNINGEN
Beskär dina träd och buskar så att de inte
skymmer gatubelysningen eller stolpens
servicelucka. Träden får heller inte störa
framkomligheten på trottoaren.
Om du har träd eller häck som växer intill
gångbanan eller trottoaren måste det
vara en fri höjd på minst 2,5 meter. Intill
cykelväg ska det vara minst 3,2 meter fri
höjd. Vid bilkörbana ska den fria höjden
vara minst 4,6 meter. Växtligheten får inte
tränga ut på gångbanan.
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1. KRATTA UPP LÖVEN
På hösten ska du kratta upp löv på
gångbanor, trottoarer och trappor utanför
din fastiget
2. HÅLL RENT OCH SNYGGT
Plocka upp skräp på gångbanor, trottoarer
och trappor utanför din fastighet.
3. FRILÄGG GATUBRUNNEN
Ta bort löv och grenar som kan täppa till
gatubrunnen, så att regnvatten kan rinna ner.

4. HÅLL AVFALLSKÄRL TILLGÄNGLIGA
OCH RENA
Kärlen ska stå vid fastighetsgränsen med
hjulen inåt huset. Den gröna tunnan ska
stå till höger om den bruna, från gatan sett.
Tänk på att tunnorna inte står på trottoaren. Spola ur kärlen regelbundet och se till
att locket stängs ordentligt. Avfallstunnorna
ska stå med minst 50 cm mellanrum och
med 50 cm fritt runt om. Annars kan kärlen
fastna när de lyfts för att tömmas.

5. ELDNING AV TRÄDGÅRDSAVFALL
Vecka 40–42 får du elda trädgårdsavfall
om det inte stör grannarna. Lämna helst
trädgårdsavfallet på något av Återbruken.
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För kontakt eller mer information:
info@vasteras.se
www.vasteras.se
021-39 00 00
Besöksadress: Stadshusentrén Fiskartorget
Postadress: Stadshuset 721 87 Västerås
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När snön kommer
Gator som är B-gator. Om inte hela gatan är B-gata, står delsträckan inom parentes. Övriga gator är C-gator.
Västerås stad och fastighetsägarna har tillsammans ansvar för snöröjning och sandning av vårt gatunät.
Gatorna i Västerås är indelade i två grupper:
B-GATOR: Gångbaneutrymmet snöröjs och sandas av fastighetsägarna. Snövallar tas bort vid behov.
C-GATOR: Gångbanorna snöröjs och sandas av fastighetsägarna tills gångutrymmet täcks av upplagd
snö från körbanan.
I första hand snöröjes och halkbekämpas större genomfartsleder, bussgator samt gång- och cykelvägar.
På ytor med mindre traﬁkmängd kommer insatserna senare.

A

Adelsögatan (VargbogatanUtmarksgatan)
Arosvägen
Aspvretsgatan, västra sidan

K

Domkyrkoesplanaden
Drottninggatan

Kaplansgatan
Karlfeldtsgatan (EmausgatanBergslagsvägen)
Karlsgatan (Stora gatan-Kaplansgatan)
Kaserngatan, södra sidan
Kassörsgatan
Klockartorpsgatan
Knutsgatan
Kopparbergsvägen
Kristinagatan
Källgatan
Kungsgatan
Köpingsvägen (Sigfrid Edströms
gata-Västmannagatan)

E

L

B

Badhusgatan
Backsippsgatan, norrasidan
Biskopsgatan, södrasidan
Blomstergatan
Brahegatan

R

Regementsgatan
Rekylgatan
Rudbecksgatan
Rådjursgatan (Älggatan-Jakthundsgatan, västra sidan)
Rönnbergagatan (Regementsgatan-Klockartorpsgatan, västra
sidan)

S

Generatorgatan (Gideonsbergsgatan-Krutkällarbron)
Gustavsborgsgatan, södra sidan
Götgatan (JakobsbergsgatanDrottninggatan, södra sidan)

M

H

Narvavägen (KöpingsvägenVetterstorpsgatan, östra sidan)
Norra Allégatan, östra sidan
Norra Källgatan
Norra Ringvägen
Nygatan

Sigfrid Edströms gata (Hammarbyrampen-Köpingsvägen)
Sigtunagatan (VargbogatanUtmarksgatan, norra sidan)
Skallbergsgatan (EmausgatanKarlfeldtsgatan)
Skepparbacken
Skolgatan
Skultunavägen (E18-Cityringen)
Slottsgatan (Skepparbacken-Stora
Gatan)
Smalbäcksgatan, södra sidan
Smedjegatan
Snickargatan
Stenbygatan, östra sidan
Stentorpsgatan (TråddragargatanBjörskogsgatan)
Stora gatan
Strömledningsgatan, västra sidan
Sturegatan
Svarvargatan, södra sidan
Sångargatan
Säbygatan
Södra Allégatan

O

T

D

Engelbrektsgatan

F

Föreningsgatan

G

Haga Parkgatan (Malmabergsgatan-Skyttegatan)
Hammarbacksvägen (RåbyledenNarvavägen)
Hammarbacksvägen (Narvavägenvändplan, norra sidan)
Hammarbygatan (DrottninggatanJakobsbergsgatan)
Herrgärdsgatan
Hästhovsgatan (ViolstigenBangatan) (Rekylgatan-Lugna
gatan)

J

Jakobsbergsgatan (KöpingsvägenGötgatan)

Lidmansvägen
Liegatan (Sigfrid Edströms gata300m norrut)
Lilla Nygatan, södra sidan
Linnégatan
Malmabergsgatan
Mimergatan

N

Odensviplatsen

P

Pettersbergsgatan
Pilgatan
Prästkragegatan

Tessingatan
Timmermansgatan
Tråddragargatan (Malmabergsgatan-Munktorpsgatan)
Tunbytorpsgatan, västra sidan

U

Utanbygatan

V

Vallgatan (Sångargatan-Skrågatan)
Vallingatan
Vargbogatan (Sigtunagatan-Hemdalsvägen)
Vasagatan (Munkgatan-Arosvägen)
Vetterlundsgatan (StengatanVetterslundsgatan nr 86, norra
sidan)
Vitmåragatan, östra sidan
Vårlöksgatan (BergslagsvägenSiggesborgsgatan)(Siggesborgsgatan-vändplan, södra sidan)
Västgötegatan
Västmannagatan (Eriksgatan-Stora
Gatan)
Västra Kyrkogatan (Bondtorget50m norr Biskopsgatan)
Västra Kyrkogatan (50m norr
Biskopsgatan-Skolgatan, östra
sidan)
Västra Ringvägen
Västra Utanbygatan

Å

Ånghammargatan (LisjögatanÅnghammargatan, norra sidan)
(Ånghammar-gatan-Dornhammargatan, östra sidan)
Årbylundsgatan (StockholmsvägenKlockartorpsgatan)

Ö
Östermalmsgatan
Östra Ringvägen

