Han sköter vinterväghållningen på Ramsö
”Nästa år kommer jag att vara ännu bättre förberedd”

Mats Hargell heter mannen som skött våra vägar i vinter. Värsta vintern i mannaminne,
menar många och en dag tog det 18 timmar för Mats att ploga undan all snö på våra vägar.

Vem är då Mats Hargell?
52 år pappa till tre barn nu 26, 28 och 30 år gamla och sambo med Annette. Uppvuxen på Vendelsö
och – om någon frågar – så håller han på AIK…
Sedan 1996 är familjen fast boende på Ramsö. Men det började med en tomt som Mats köpte redan
1987.
‐

Jag köpte den av mina dåvarande grannar, David och Märta, berättar Mats. Vi kände
varandra och de ville att jag skulle bli deras granne på ön.

Så blev det och det har inte Mats ångrat.
‐

Timingen var kanske inte den bästa eftersom jag byggde vårt hus i Spånga under samma tid
som jag började bygga här. Det blev lite tunga dagar då jag också arbetade heltid på annat
håll…

Idag arbetar Mats på Allplastik AB i Spånga. Vintertid kan vi se honom ta första morgonfärjan,
sommartid tar han oftast egna båten via Vaxholm.
Och snöröjningen?
‐

Den sköter jag tidigt på morgonen eller, om det börjar snöa under dagen, på kvällen, efter
jobbet.

Hur lång tid tar det?
‐

Är snön lätt tar det mellan 2,5 och 3 timmar att ploga. Men i regel har det tagit längre tid. På
vissa ställen har det varit svårt att få plats med snömassorna och jag har varit tvungen att
byta till en maskin med skopa och tippa snön längre bort. Som mest tog snöröjningen 18
timmar. Den dagen hann jag aldrig åka till jobbet….

Vilka vägar prioriterar du?
‐

Alla vägar, kanske särskilt de där jag vet att det bor folk året runt och kanske prioriterar jag
också Ramsövägen eftersom jag själv åker där varje morgon.

Mats är mycket mån om att alla ska vara nöjda med snöröjningen och han försöker alltid göra det
där lilla extra som kan behövas. Är ni nöjda? Hör då av er direkt till Mats, telefon 0707‐506046.
Han tar också gärna emot all tänkbar konstruktiv kritik, råd och tips.

‐

Jag lär mig hela tiden. Nästa år kommer jag att vara bättre förberedd när första snön faller,
både med utrustningoch kunskap. Jag är mycket tacksam för alla kommentarer och
synpunkter!

Kan vi underlätta jobbet för dig på något vis?
‐

Nja, kanske genom att hålla rent utmed vägrenarna. Ibland har det legat virke, lastpallar och
annat som försvårat plogningen.

Till sist måste vi förstås fråga om du gillar snö…?
‐

Absolut! Även efter denna vargavinter. Svarar Mats Hargell och ler

Är snön lätt tar det mellan 2,5 och 3 timmar att ploga Ramsö:s vägar, säger Mats Hargell


Här är Mats snöröjare som verkligen fått jobba i vinter…
FAKTARUTA
Omfattning av åtagandet att sköta snöröjningen på Ramsö
Entreprenören skall utföra snöröjning under vintersäsongen 2010/11 samt 2011/12 av
hela vägområdets bredd avseende Vägföreningens vägar samt halkbekämpning i form
av sandning där det behövs. Snöröjningen skall påbörjas efter snöfall på 8 centimeter
och utföras så att vägarna är röjda före första morgonfärjans avfärd så att
vinterboende skall kunna komma fram. Det åligger Entreprenören att försäkra sig om
vilka fastigheter har vinterboende. Övriga vägar bör vara röjda före första
morgonfärjans avgång när det är möjligt. Snöröjningen skall utföras så att den grusade
vägen i möjligaste mån inte skadas. Detta innebär att om töväder prognostiseras och
snön inte förväntas ligga kvar längre tid samt att snö inte fallit i sådan mängd att
framkomligheten hindras skall snöröjningen avvaktas. Det innebär även att röjningen
skall ske så att väggrus ej bortskrapas.
I entreprenörens åtagande ingår att utföra eventuell stakning av vägkants gräns.
Entreprenören svarar för att hålla de redskap och övrigt som krävs för åtagandets
utförande såsom presenningar för täckning av grus med mera.

