Luleå 2014-01-03

Information från Plogkommittén
Avgift för isväg 2013/2014:

700 kr

Betalas till KSSFs bankgiro:

BG 5596-8135

Sista betalningsdag:

2014-01-31

(Ange P2014-båtplatsnr)

Plogning av isväg till Kallaxön och Bergön
Isbildningen har varit god i slutet av 2013 och det finns nu en bra grund av kärnis för isvägen.
Arbetet med att förbereda och ploga väg till Kallaxön, Granholmen och Bergön pågår och
plogkommittén har en överenskommelse med samma entreprenör som ifjol. Det ser ut att bli
isväg i vinter.
För dig som vill använda isvägen under denna vinter- och vårsäsong är avgiften 700 kr för
icke bofasta (stämmobeslut). Betalningsdetaljer finns ovan. Avgiften ger rätt för stugägare
och dennes gäster att trafikera isvägen. Den som aldrig använder isvägen behöver inte betala.
Plogning sker med målet att vägen ska vara farbar helger och lov, med undantag av sträckan
till Storviken på norra Kallaxön där det finns bofasta – de behöver farbar väg även under
arbetsveckan. Som alltid tidigare gäller att tunga transporter bör absolut utföras före 25
mars så att inte vägen blir förstörd och oframkomlig i april. Vidare information finns på
plogkommitténs hemsida isvag.kallax.nu (eller kssf.kallax.nu och länken
Isväg).
Plogkommittén arbetar för medlemmarna i KSSF och detta utskick går därför till samtliga
medlemmar. Detta dels för att alla intresserade skall nås men även som ren information om
vad som försiggår inom KSSFs plogkommitté.
Med hopp om en fin isvägsvinter med många nyttjare!
Glenn Arvidsson
Sammankallande för KSSFs plogkommitté (mobil 070 - 549 1180)

Insticksvägar
Eventuell insticksväg från basvägen ordnar fastighetsägaren själv. Varken KSSF eller
Plogkommittén administrerar insticksvägar. Entreprenören hälsar att de som vill ha
insticksväg plogad bör låta göra det i samband med att basvägen plogas: plogkarmen hämmar
isbildningen och insticksvägens bärighet kan annars bli sämre och kanske otillräcklig.
Telefonnumret till entreprenören är 070- 600 6660. Det finns en karta på isvägens hemsida
under Anvisningar som kan vara användbar för att kommunicera var du vill ha insticksväg.

