
Arbeta tillsammans för en tryggare miljö 

Vintermiljö  

Det är viktigt att vi gemensamt arbetar för att våra fastigheter ska vara en säker plats året runt. Bäst 

resultat uppnår vi genom att arbeta tillsammans för att förhindra att olyckor inträffar.  

Armada ansvarar för att snöröjningen på Er förhyrda fastighet sköts och vi har upphandlat vår 

markfirma att utföra själva jobbet. Vi har även upphandlat driftentreprenör att kontrollera och ta 

bort farliga istappar och snösjok.  

Vintervädret skiftar som vi alla vet om och kan ibland variera från en timme till nästa. När snön faller 

kan det vara svårt att hinna skotta, sanda och ta bort istappar på alla ställen samtidigt. Därför behöver 

vi hjälp av Er våra hyresgäster att upptäcka blixthalka eller farliga istappar och felanmäla samt säkra 

området med spärrband till våra anlitade entreprenörer hinner ut. Vi ber Er även informera Er 

verksamhet att ett avspärrat område kan innebära risk för skada och att man därför inte ska leka vid 

uppsatta spärrband. Spärrband kommer delas ut till de som behöver under november månad.  



Armada prioreterar snöröjningen enligt följande prioriteringlista 

1. Säkerhet för person

2. Säkerhet för egendom

3. Tillgänglighet för varutransporter

4. Resterande område

Snöröjning sker på skolor/förskolor vardagar utanför skoltid, vid extremfall kan man efter avstämning 

och godkännande rektor/förskolechef snöröja under dagtid (Endast rektor/fsk chef kan godkänna 

detta).  Vi kommer ha fyllda sandlådor med sand i vid varje fastighet, sanden är till för Er på 

verksamheten, använd den vid behov. Skulle sanden vara slut är det bara att felanmäla.  

Tänk även på att det är verksamhetens ansvar att flytta på lösa bord och leksaker inför snösäsongen. 

Placera ej dessa så det står i vägen för snöröjningen eller runt fastighetens tak (de kan förstöras vid ev. 

takskottning) 

Gungorna kommer bindas eller viras upp när markfirman gör bedömningen att fallsanden ej längre 

klarar att uppfylla sin funktion. I samband med detta är det viktigt att verksamheten är medveten om 

att fallsandens funktion ej heller fungerar under annan lekutrustning. Skulle det därefter bli töväder 

och isfritt under gungorna/övrig lekutrustning kan Ni ta ner dem eller låta barnen leka i 

lekutrustningen men det är på verksamhetens bedömning och ansvar. Ni ansvarar även för att 

gungorna återbinds om Ni tagit ner dem vid ev. nytt vinterväder.  

Hör av Er om Ni har frågor 
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