
Vejledning til vinterberedskab 

Her er der på opfodring en vejledning til vores vinterberedskab – altså hvem har ansvar for hvad og 

hvornår. Vejledningen tager udgangspunkt i den vedtagne husordens punkt 11,2 og 11,3 vedr. 

vinterberedskabet samt Herlev Kommunes Vinter- og renholdelsesregulativ. 

Husordenen siger:  

Pkt. 11,2 ”Vinterhalvåret har hver blok hele Enebærstien hver 6 dag. Som gælder fra 1 nov -1 maj. 

Vinterplanens 1 dag opstartes rullende mellem blokkene, således at 1 nov. 2017 starter blok 1. første nov. 

2018 starter blok 2. 1 nov. 2019 blok 3 osv. osv. Hver blok har ansvaret for den videre fordeling.” 

Pkt. 11,3 ” Ved snerydning eller saltning med Urea, mødes gældende snerydningshold ved skuret kl. 06.00 

og kl 18.00, såfremt man ikke har aftalt andet internt.” 

Ansvarsfordeling 

- Jf. husordenen har hver blok ansvaret for vinterberedskab hver 6. dag 

- Blokkene kan og har aftalt en intern fordeling af dagene 

- Bestyrelsen, har som service, lavet en plan for vinterhalvåret ud fra den intern fordeling, hver blok 

har besluttet, men det er fortsat blokken, der har ansvaret 

- Hvis der er boliger, der af forskellige årsager ikke kan deltage i vinterberedskabet, er det derfor op 

til blokken at løse dette 

Området omfatter: 

- Fortorvet langs Hjortespringvej dvs. fra kirkegården til børnehavens grund 

- Stien langs parkeringspladsen fra Hjortespringvej til og med den lille trappe op til plejehjemmets 

parkeringsplads 

- Området i og foran skraldeskuret, så det er frit tilgængeligt for dem, der afhenter vores skrald  

- Parkeringspladsen bortset fra de enkelte p-båse 

Området foran hver bolig er den enkelte boligs ansvar (husordenens pkt. 13) , men det har været normalt at 

vintervagten også har taget denne del, men det er IKKE et krav. 

Hvad skal der gøres: 

Kort sagt: Sikre, at der ikke er glat eller ligger sne på fortov og sti 

Sne kan ryddes ved hjælp af havetraktoren, hvor der foran er monteret en kost. Glatføre bekæmpes med 

Urea, der strøs jævnt ud på belægningen. Vejsalt må IKKE bruges, da det misfarver vores mørkebrune sten. 

Hvornår: 

Det skal ske så hurtigt som muligt, efter at det har sneet eller er blevet glat. Hvis ikke andet er aftalt, møder 

vinter holdet op foran fællesskuret kl. 6.00 og kl. 18.00. 

Link til informationer på Herlev Kommunes hjemmeside: 

Vinter i Herlev | Herlev Kommune 

Vinter- og renholdelsesregulativ (herlev.dk) 

https://herlev.dk/vinter-i-herlev
https://herlev.dk/sites/default/files/vinter-og_renholdelsesregulativ.pdf

