Snöröjningen borde vara mer jämställd
Kan kommunens snöröjning betraktas som jämställd? Under snörika vintrar har vi
som behöver gå på vanliga trottoarer till busshållplatsen, arbetet eller skolan märkt
att det ofta ligger upplogade snövallar på trottoarerna. Att ta sig fram ovanpå
upplogade snövallar kanske kan upplevas som spännande för en del, men knappast
med barnvagn eller rollator. Inte heller bör våra elevers skolvägar bestå av klättring
på de upplogade snövallar som ligger på trottoarerna. Olyckorna blir för många.
Hur har det blivit så här? På kommunens egen hemsida förklaras hur snöröjning och
halkbekämpning är tänkt att fungera i Rimbo, Norrtälje stad och i Hallstavik. Där kan
vi läsa att trottoarer hör till de ytor som har lägst prioritet vad gäller snöröjning och
halkbekämpning. Ja, till och med så låg prioritet att de flesta trottoarer utanför
centrum i de 3 tätorterna inte ska snöröjas alls. På hemsidan kan vi nämligen läsa att
trottoarer kan användas till att lägga upp snö på. Då är det inte konstigt att vi på väg
till busshållplatsen hellre går på gatan bland bilarna än försöker balansera i
plogvallarna på trottoarerna.
Den politiska viljan att lågprioritera snöröjning för gående blev tydlig vid
Kommunfullmäktiges möte den 22:a februari. Vänsterpartiets motion om att prioritera
snöröjning och halkbekämpning på trottoarer och gång- och cykelvägar möttes av
krystade påståenden om att kommunen redan snöröjer jämställt. Ingen förklaring till
varför man vill använda trottoarer till att vräka upp snö på. Ingen märkbar vilja att
prioritera barns, äldres och andras säkerhet framför bilarnas framkomlighet.
Så hur är det egentligen med talen om jämställd snöröjning när fullmäktige prioriterar
bilarna framför skolelevers, äldres och andra gåendes säkerhet?
Ett mål för den parkeringsstrategi som nu arbetas fram sägs vara att få fler att gå,
cykla och åka kollektivt. För att uppnå detta mål måste bl.a. framkomligheten för
gående och cyklister prioriteras. Och en prioriterad framkomlighet kräver en reell
jämställd snöröjning.
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