
Tyresö i januari 2016 

 

Varför en separat förening för skidspår och friluftsaktiviteter?  

Många undrar varför vi behöver en separat förening för skidspår och aktiviteter. 

Kan inte det skötas av Kringelfjordens Samfällighetsförening? 

En fastighetsägare i Kringelfjorden har uppmärksammat att att det inte står något i stadgarna att skötsel av skidspår etc. ska ingå i 

samfällighetsföreningens uppgifter och anmält detta till Lantmäteriet i Älvdalen som gett anmälaren rätt. 

Samfällighetsföreningens uppgift är endast att sköta VA-verk, vägar, sophantering och byggnader som behövs för ändamålen. 

Därför beslutades på Kringelfjordens Samfällighetsförening årstämma 2015 att allt övrigt ska skötas av Kringelfjordens ideella 

Skid-& Friluftsförening. 

För att detta ska fungera är det viktigt att alla fastighetsägare nu går med i Skid-& Friluftsföreningen. 

MEDLEMSKAP Gäller för hela din familj, gäster och eventuella hyresgäster. 

Åk inte ”snålskjuts” på andras insatser för ett komplett och fungerande fritidsområde. 

Är du ännu inte medlem så skicka din anmälan till föreningen. Anmäl dig på hemsidan (se i slutet av brevet). 

NYA ANSVARSOMRÅDEN FÖR FÖRENINGEN 

Skid-& Friluftsföreningen - så mycket mer än bara skidspår! 

Enligt beslut på Kringelfjordens Samfällighetsförenings årsstämma i september 2015 ska samfällighetsföreningen endast ansvara för 

skötsel av vägar och VA-anläggningar samt återvinningsstation.  

Stämman beslöt även att skötsel av skog- och parkmark fortsättningsvis ska läggas ut på entreprenad till Skid-& Friluftsföreningen. 

För detta arbete som utförs ideellt av föreningens medlemmar får Skid-& Friluftsföreningen en ersättning på 30 000 kr/år att använda 

inom Skid-& Friluftsföreningens arbete. 

 

Skid-& Friluftsföreningens målsättning är att ansvara för följande: 

VINTER 

- Skidspår: Underhåll, uppmärkning och spårning av skidspår och i förekommande fall skoterleder. 

- Spårutrustning: Se till att fungerande pist- och spårmaskiner finns till vintersäsongens början. 

- Spårcentralstavlan ska vara aktuell. 

- Tältkåtan i Brasuddsparken: Hålla rent från snö runt kåta och duk. Se till att utrustning och möblemang är intakt. 

- Pulka/snowboardbacke: Pista/underhålla och se till att belysning finns under säsong. 

- Pistmaskinsgarage och förrådsbod: färdigställande och underhåll. 

- Webbinformation: Lägga ut aktuell spårstatus/information på hemsidan och Facebook. 

- Webkamera som visar snödjupet kommer att installeras och länkas till hemsidan under skidsäsong. 

- Nyårbrasa med korvgrillning och glöggservering. 

- Familjefesten Kul i Påsk. 

- Brasuddsparken: Fortsätta utveckla parken till en naturlig samlings/aktivitets- och lekplats inom området.  

- Toalett Brasuddsparken: Under skidsäsong ska vi försöka ha en uppvärmd Bajamaja med tvättmöjligheter uppställd. 

- Ved/bränsle till vindskydd: Föreningen ska i mån av tid och tillgång köra ut bränsle till våra vindskydd. 

- Bidra med kostnadsfri/ideell personal till ovanstående. 

SOMMAR 

- Vandringsleder: Uppmärkning, underhåll spänger och vindskydd. 

- Motionsspår: Underhålla 2,5 km-slingan runt stugbyn med underlag för joggingrundor. 

- Brasuddsparken: Utveckla och underhålla lekplats, boulebana, tältkåta, vedbod, strandlinje för bad och båtförtöjning. 

- Badplatsen i Fiskartorpsviken: Underhålla och utveckla badplatsen samt se till att livboj med livlina finns uppsatt. 

- Skötsel av övrig skog/parkmark 

- Fiskutsättning: Föreningen kommer i mån av ekonomi att sätta ut fisk i Blankvattentjärn och Rödingtjärn. 

- Utveckla Kringelfjorden och aktiviteter fortlöpande för allas trevnad och öka områdets status. 

- Bidra med kostnadsfri/ideell personal till ovanstående. 

 

Det är DU som som bestämmer om Skid-& Friluftsföreningen ska lyckas uppnå sina målsättningar genom att vara betalande 

medlem och om möjligt även bidra med en del arbetsinsatser. Anmäl dig på hemsidan > Medlemssidor > Skid-& Friluft >Jag vill bli 

medlem 

 

Säkraste och snabbaste sättet att ta del av skidspårsstatus och nyheter  
samt när föreningen behöver lite extra hjälp, är att gå med i Kringelfjordens Facebook-grupp och skaffa Facebook-appen till din 

smartphone. Då får du automatisk veta när det händer något speciellt i Kringelfjorden. 

Naturligtvis bör du gå in och kolla på hemsidan då och då för att inte missa något viktigt. Och glöm inte att kolla vår vebbkamera 

som snart kommer upp och länkas till hemsidan och troligen även kommer att finnas med även på skidspårssajten ”Skidspår.se” 

(meddelas på hemsidan och Facebook när webbkameran är igång). 

Hälsningar 

Styrelsen, Kringelfjordens Skid- & Friluftsförening 


