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Snöröjningen är alldeles bedrövlig och fungerar synnerligen dåligt i Bromma-Västerled. 
 Varje år då den första snön kommer, verkar man lika handfallen, trots att 
väderleksprognoserna varnat i god tid. Det tar alldeles för lång tid innan ’snöröjningen 
vaknar’. 
 Gatorna plogas inte tillräckligt. På de stora gatorna som snabbt blir uppkörda, ligger en 
tjock moddsträng kvar – inte bara mellan körfälten – utan mellan hjulparen, vilket gör att det 
blir mycket halt och riskfyllt att köra. 
 Det plogas alltför sällan, och då endast det översta tunna lagret. Då bildas istället djupa 
kratrar, som blir isiga och riskfyllda hjulspår. På de mindre gatorna, där nu bara ett körfält är 
plogat, blir det därför livsfarligt att mötas, speciellt om det är i en backe. Att köra förbi 
parkerade bilar här är också förenat med stor fara. 
 Ibland sandas det ovanpå dessa isiga decimetertjocka knölar, och ett par timmar senare 
kan plogbilen komma och ta bort det ytterst tunna översta lagret – inklusive sanden. 
Problemet kvarstår! 
 Eftersom det är dåligt plogat från början, blir hjulspåren djupare dag för dag, och ännu 
mer då det kommer ytterligare snö. Nu är det som att köra på en tvättbräda eller puckelpist 
även på de stora genomfartslederna: Västerled, Djupdalsvägen, Alviks- och Nockebyvägen 
Det hade definitivt lönat sig att plogat ordentligt och rent innan nästa kyla eller snöväder 
kommer. 
 I år infördes P-förbud (dvs städdag) en dag i veckan på den ena sidan – på samtliga 
gator i området. Trots att man införde detta, snöröjs det endast ibland. Många ggr kommer 
ingen plogbil alls. 
 Trottoarerna görs heller inte i ordning, och sandningen är många gånger obefintlig. 
Äldre, skolbarn, barnvagnar, cyklister m.fl. tvingas ut i gatan istället, vilket medför en 
betydande risk både för dem själva och för bilisterna. 
 Då det gått några veckor in på snöperioden, ser man plötsligt inte längre några plogbilar 
alls i området, även när det börjar snöa igen. 
 Omedelbar skärpning och stor bättring av snöröjningen behövs omedelbart! 
 
 
 
 
Tove Stenbeck 
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