Stug Ägare
Gatuadress 42

FAKTURA
PLOGAVGIFT 2016

975 95 Kallaxskärgården

Båtplats: 110
Plogavgift för basväg, Kallaxskärgårdens isväg till Kallaxön och Bergön:

500 kr

Totalt att betala

500 kr

Betalas senast 29 februari till BG 5596 - 8135. Ange fakturanummer: 2016-P110

Den som aldrig använder isvägen behöver inte betala!

För information om stickvägar och annat kring isvägen, var god vänd!

Information från plogkommittén
Isbildningen har varit god och isvägen är plogad.
För dig som vill använda isvägen under denna vinter- och vårsäsong är avgiften 500 kr för icke
bofasta (stämmobeslut). Avgiften ger rätt för stugägare och dennes gäster att trafikera isvägen.
Den som aldrig använder isvägen behöver inte betala.
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. Nyttjar du inte isvägen behöver du inte betala!
Med hopp om en fin isvägsvinter med många nyttjare!
Glenn Arvidsson

Sammankallande för KSSFs plogkommitté, mobil 070 - 549 1180

Plogläget
Mer information om isvägen finns på

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
Eventuell insticksväg från basvägen till fastighet ordnar fastighetsägaren själv. Varken KSSF eller
Plogkommittén administrerar insticksvägar, och plogkommitténs försäkring gäller inte på
insticksvägar.
Plogentreprenören låter hälsa att för att få stickväg plogad ska man göra som följer:
1. Betala avgift för gemensamma isvägen.
2. Sätta ut fem ruskor/plogpinnar på ena sidan av den tänkta vägen.
3. Borra minst tre hål i isen längs med vägen, utanför ruskorna/pinnarna, på den sida där
vägen inte ska plogas, och meddela istjockleken till nedanstående telefonnummer.
4. Sätta upp en skylt med namn och telefonnummer vid plogkarmen på ordinarie isväg.
Markera med en pil på vilken sida av ruskorna du vill att stickvägen ska plogas.
5. Betala 875 kr (700 kr + moms) till BG 5806-5707. Ange ditt namn som meddelande.
6. Om stickväg inte kan plogas av någon anledning, återbetalas hela avgiften.
Meddela istjocklek till Glenn Arvidsson, 070-549 1180 (endast kvällstid 19.00 – 20.00)
(Det finns en karta på isvägens hemsida under Anvisningar som kan vara användbar för att
kommunicera var du vill ha insticksväg.)

