OBS, detta är för de som använder eller kommer att använda isvägen, ingen annan !
Isvägen för säsongen 2018/2019 har föranlett stora kostnader och med en extra debitering fick
vi knappt täckning för dem. Som vintrarna utvecklats senaste åren måste vi se till att få en
balans där isvägens kostnader är självbärande och förhoppningsvis också bygga upp ett litet
kapital som buffert inför kommande år.
Därför ser vi att 1000 kr måste bli den grundläggande avgiften för säsongen 2019-2020. Men
trots det vet ingen om vintrarna blir än värre än vad man kan tro och generellt måste alla vara
medvetna om att föreningen kan bli nödgad att göra extra debiteringar till isvägsanvändarna
om intäkterna inte når upp till kostnaderna. Tyvärr är det en nödvändighet om vi ska kunna ha
en isväg.
Därför fakturerar vi nu 1000 kr vilket förhoppningsvis täcker kostnaderna. Skulle det bli ett
överskott blir det en bra buffert inför kommande säsong.
En avgift per fastighet ger rätt för stugägare och dennes gäster att fritt trafikera isvägen.
Avgiften är en per fastighet. Utskicket görs av praktiska skäl till alla kontaktpersoner för
båtplatser, plus andra kända fastighetsägare i Kallaxskärgården, men ingen behöver betala
mer än en avgift per fastighet.
Den som aldrig använder isvägen behöver inte betala!
För information om plogning, insticksvägar och annat kring isvägen, var god vänd !

Information från plogkommittén
Plogkommittén arbetar för medlemmarna i KSSF och detta utskick går därför till samtliga
medlemmar plus andra kända fastighetsägare i Kallaxskärgården. Detta dels för att alla
intresserade skall nås men även som ren information om vad som försiggår inom KSSFs
plogkommitté.
Isbildningen hittills i vinter har varit helt OK för en isväg men en orolig tid med regn och
vattenstånd som har gått upp och ned med omfattande flödvatten har gjort det svårt att
anordna en traditionell isväg. Vi ser nu fram emot mer normala vinterförhållanden.
OBS att det endast är basvägen där plogningen bekostas av detta. Eventuell insticksväg från
basvägen till fastighet ordnar fastighetsägaren själv. Varken KSSF
eller Plogkommittén administrerar kostnaderna för insticksvägar, och plogkommitténs
försäkring gäller inte på insticksvägar.
Med hopp om en fin isvägsvinter med många nyttjare !
Kjell Lundberg, Sammankallande för KSSFs plogkommitté, mobil 070-326 4412.
Mer information om isvägen finns på isvägens hemsida http://isvag.kallax.nu .
Det är meningen att aktuell information om plogläget ska finnas där. Det finns också en
Facebookgrupp som heter Kallaxskärgården där många utbyter information om läget på
vägen.
Insticksvägar
Kjell Lundberg låter hälsa att för att få insticksväg plogad ska man göra som följer :
1. Betala avgift för gemensamma isvägen.
2. Ta kontakt med Kjell Lundberg för att kontrollera förutsättningarna för möjlig insticksväg.
3. Om förutsättningarna finns och det beslutas att plogning av insticksvägen ska göras ger
Kjell ett pris för plogning och i samband med det kan beställning ske.
4. Innan plogning kan starta ska följande göras av beställaren :
- Sätt ut minst fem ruskor/plogpinnar på ena sidan av den tänkta vägen.
- Borra minst tre hål i isen längs med vägen, utanför ruskorna/pinnarna, på den sida där
vägen inte ska plogas. Istjockleken meddelas till Kjell.
- En skylt med namn och telefonnummer vid plogkarmen sättas upp på ordinarie isväg.
Markera med en pil på vilken sida av ruskorna du vill att insticksvägen ska plogas.
5. Alla betalar kostnaderna för sin insticksväg själv, helt frikopplat från KSSF.
(Det finns en karta på isvägens hemsida under Anvisningar som kan vara användbar för att
kommunicera var du vill ha din insticksväg.)

