
Forretningsgang

Vinterberedskab vinteren 2022/2023

Vinterberedskab generelt:

Der er etableret en vagtordning, der dækker weekenderne, aftener og helligdage

fra den 1. november 2022 til 31. marts 2023 (uge 44 - uge 13).

Beredskabsplanen dækker alle Nykøbing F. Boligselskabs afdelinger og 

administrerede ejerforeninger.

Der ryddes offentlige fortove, stisystemer/gangstier, indgangspartier/svalegange,

foran renoveringspladser, ved kældertrapper og parkeringspladser i den nævnte

rækkefølge i boligselskabet afdelinger.

Snerydningen begynder snarest muligt efter snefald. Foranstaltninger ved glatføre

hurtigst muligt efter vejrligets indtræden.

Vejrligsforanstaltninger begynder senest kl. 07.00 på hverdage og senest kl. 08.00

i weekender og på helligdage. Rydning slutter kl. 22.00 alle dage, jf. lovgivningen. 

Det er Flemming og Ulrik, der står for udkald i begge områder - og ringer til 

den første på team Nørrebro-listen, hvorefter pågældende ringer videre til den næste

på listen og så videre. Flemming /Ulrik ringer til Knud/Michael, der ringer 

videre til den første på Team Nørrebro-listen m.v.

Specielt vedr. E/F Lindholm (team 4).

I nødstilfælde ved stort snefald kan teamet i dagstimerne beslutte at indkalde

ekstra hjælp. I disse tilfælde ringes til Toms Have på telefon 6174 7549.

 

Specielt vedr. afdeling 11, 32 og 40 - uden for det lovpligtige tidsrum (team 4)

Da der er tale om et plejecenter, hvor personale skal køre ud fra eller til 

hele døgnet, er der indgået en aftale med firmaet Toms Have, der dækker

tidsrummet fra kl. 22.00 til kl. 06.30. Toms Have udfører selv vejrligs-

overvågning. 

 

Specielt vedr. E/F Aldershvile - uden for det lovpligtige tidsrum (team 5)

Da der er tale om et plejecenter, hvor personale skal køre ud fra eller til 

hele døgnet, er der indgået en aftale med firmaet Græshoppen, der dækker

tidsrummet fra kl. 22.00 til kl. 06.30. Græshoppen udfører selv vejrligs-

overvågning. 
 

Specielt vedr. G/F Grønnegården - uden for atriumgårdene (team 6)

Den udvendige vedligeholdelse varetages af eksternt firma - pt. Toms Have. 

Toms Have udfører selv vejrligsovervågning, og rydder/salter alle de udvendige

fortove, parkeringspladser og lignende. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Udarbejdet den 24-11-2022/Lap


