Tillsammans skapar vi en tryggare trafikmiljö

Ta väl hand om dina växter.
Här är några av våra experters råd!

Expertråd

FÖRE PLANTERING
• Vilken typ av häck ska du ha? Ska den vara friväxande eller klippt,
hög eller låg, vintergrön eller lövfällande?
• Varför vill du ha en häck? Avgränsning, insynsskydd eller vindskydd?
• Har du tid att sköta din häck eller ska den sköta sig själv?
• Tänk på att stora träd och buskar inte bör placeras inom två meter från tomtgräns.

PLANTERA SÅ HÄR
• Plantera häcken minst 60 cm från tomtgränsen mot gatan eller gångbanan. Blir
häcken bredare än 120 cm måste planteringsgropen vara ännu längre in på tomten.
• Normalt planteringsavstånd för en häck är cirka tre plantor på varje löpmeter.
• Samråd med gärna med din granne om en gemensam häck.
• Tycker du marken mellan din häck och tomtgränsen verkar tom och öde? Pröva då
med en marktäckande låg växt. Eller lägg några rader kuller- eller gatsten.

VÅRDA DIN NYSATTA HÄCK
• Vinterklippning gör du redan i februari til mars.
• Sommarklippnig gör du bäst i juli.
• Bok, avenbok, gran och tuja ska du inte toppa förrän de nått rätt höjd.

Vid frågor kontakta gärna arbetsledare Område gata på 0555-423 04
Grums kommun, 664 80 Grums. Telefon 0555-420 00 VX. www.grums.se

Var rädd
om barnen,
klipp häcken!
Område gata informerar om
en tryggare trafikmiljö
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Om du fått
ett kryss
i rutan:

För att förbättra sikten i anslutning
till din fastighet har vi konstaterat
att buskar, häckar, träd etc måste
beskäras.
Vi ber Dig göra detta så snart som
möjligt – helst inom en månad.
Tack för hjälpen!

Hjälp oss förbättra trafiksäkerheten
Det är enkelt om du känner till de här enkla sakerna om
växtligheten och sikten!
DET HÄR GÄLLER DIG SOM
har tomt intill gatan
Bäst är givetvis – för trafiksäkerhetens – att du inte
har träd eller buskar som växer långt över
gångbanan och gatan utanför din tomtgräns.
Men om det gör det gäller följande:
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DETTA GÄLLER DIG
som har hörntomt
Som du ser av teckningen bör
växtligheten inom den s.k. sikttriangeln
inte vara högre än 70 cm över
gatuplanet. Vilket gäller 10 meter åt
vardera hållet från gatukorsnngen.

DET HÄR GÄLLER OCKSÅ DIG
som har hörntomt
Har du en gång- eller cykelväg som
korsar en gata utanför din tomt?
Då är den s.k. sikttriangeln, bara fem
meter inpå gång- eller cykelvägen men
fortfarande 10 meter utmed gatan.

DET HÄR GÄLLER DIG
som har utfart från tomten på gatan
Vår lagstiftare har inte behandlat dig
med tomtutfart speciellt men vi på
Område Gata vill ändå komma med
några rekommendationer:
Här gäller att sikten är fri minst 2,5
meter från gatan eller gångbanan.

Över de gående måste du ta bort
växtligheten upptill 2,5 meter.

Buskar och häckar får inte vara högre
än 70 cm.

Över körbanan måste det vara ännu
högre fri höjd – hela 4,6 meter.

Tänk på att smyga ut med bilen – det är
du som kör ut som är ansvarig om
något skulle hända.

Ta det försiktigt!

