
Veje og fortove skal være sikre om vinteren

Når vinteren rammer, skal det være sikkert at færdes. Du 
skal derfor huske at rydde sne og salte eller gruse, så ingen 
kommer til skade.    

Sne og is på din vej
Gør din pligt som grundejer

Ryd sne 
og 

husk at salte eller gruse



Rudersdal er kendetegnet ved grønne og smukke omgivelser
Det vil vi gerne værne om

Det gør vi som kommune
Vi fjerner sne, salter og gruser i perioden 1. november til 31. marts på offentlige veje, stier og 
pladser. Det er dog ikke muligt for os at rydde alle steder på samme tid. Derfor bliver arbejdet 
prioriteret, så det kommer flest muligt til gode. 

På sikkervej.dk kan du se, hvor vi fjerner sne, salter og gruser lige nu. Vores køretøjer har GPS, 
det er derfor nemt at følge med i, hvor og hvornår vi fjerner sne.

Offentlige veje og stier er inddelt i forskellige kategorier, som har betydning for, hvor vi starter 
med at rydde sne, salte og gruse.  

På rudersdal.dk kan du se, hvordan vi prioriterer vinterindsatsen på de enkelte veje.

Bor du på en privat fællesvej, og er din vej tilmeldt kommunens serviceordning, får du en sms, når 
vi rydder sne, salter eller gruser. 

Hold brandhaner fri
Området omkring brandhaner og 
installationer til trafikregulering 
skal altid holdes fri for sne.

Husk at salte eller gruse
Er fortovet, stien eller trappen 
uden for din ejendom glat, skal du 
sørge for at strø grus, sand eller 
salt. Vi anbefaler, at du bruger 
grus eller sand, og begrænser 
mængden af salt. 

Giv et praj
Vi vil gerne værne om 
Rudersdal som et smukt sted. 
Derfor tager vi hånd om veje og 
fællesområder og gør en stor 
indsats for at holde vejene rene 
og pæne. 

Gør vi det ikke godt nok, eller 
er der noget, vi har overset, 
kan du altid ’gi os et praj’ på 
www.rudersdal.dk.  

Vidste du?
Du kan bidrage til god 
snerydning, hvis du undgår at 
parkere på vejarealet. Så kan 
sneploven let fjerne sneen.   

Ryd fortovet
Uanset om du bor på en offentlig 
vej eller en privat fællesvej, skal 
du rydde sneen på sti og alle 
typer fortov ud for din ejendom, 
så gående og cyklende kan 
færdes sikkert.  

Falder der sne i løbet af natten, 
skal du rydde sneen inden kl. 
7.00. Og falder der sne i løbet 
af dagen, skal du rydde sneen 
hurtigst muligt.  
   

Ryd vejen
Bor du på en privat fællesvej, 
er det også din opgave at holde 
kørebanen fri for sne. Du kan selv 
fjerne sneen eller tilmelde vejen 
til kommunens serviceordning.  

RUDERSDAL  
KOMMUNE

Teknik og Miljø
Øverødvej 2, 2840 Holte
Tlf. 46 11 23 00 
tom@rudersdal.dk

Åbningstid
Mandag-tirsdag kl. 10-15
Onsdag lukket
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-13
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