Rapport: Exempel spårarbeten i Väsby Skidklubbs regi

Till gagn för Besökare och Aktiva
Spårunderhåll året runt
Väsby Skidklubb har sedan decennier ett avtal med kommunen att underhålla och ordna med skidspår. Ett
avtal som Skidklubben med små resurser lyckats sköta väl och som gör skillnad! Överlag är Skidklubben
drivande vad det gäller underhåll och skötsel av spåren, sommar som vinter. Bilderna nedan är exempel på
det arbete som Skidklubben har genomfört och vad som åstadkommits med ideella insatser.

SOMMARHALVÅRET – EXEMPEL PÅ IDEELLA ARBETEN

Underhåll och målningsarbeten vid spårcentralen - här plank

Underhåll, utbyte, spårmarkeringar, samtliga spår. Längd
elljusspår: 12 km. Längd skogsspår: Cirka 20 km.

På kommunens bekostnad ordnar el-entreprenören här bättre
belysning i form av en helt ny armatur till gagn för samtliga
gäster i spåren; flanörer, löpare och skidåkare. Önskemålet
och förtydligandet kom från Skidklubben, bl a för att skapa
en tryggare miljö kring spårcentralen.

Underhåll av dikespassager

1

forts.

Reparerad skyltning längs året runt uppskattade skogsspår
"gamla 10:an" och delar av 15 km.

Underhållsarbete och den första vackra men tidiga
höstsnön!

Gamla 7.5 km utstädad och avrustad...

Generellt kan städarbetet ibland fylla hinkar.
Ajabaja! Här har en av kommunens bilar eller entreprenör kört
sönder elljusspåret. Skidklubben rycker ut och gräver och krattar
igen. När detta torkar så blir det en farlig och irriterande kant
som sommartid hindrar löpningen. Bäst att entreprenören inte
åter uppenbarar sig i dessa lägen... Elljusspåret skall inte
beträdas med fordon och defintivt inte under tjällossning
eller efter regn!

2

forts.

Uppstickande stenar släggas bort med tung slägga den ännu tyngre gick sönder. Sven A. "Skidkungen"
har här skänkt en ny som fick tjäna.

Utstickande grenar sågas ner med 5 m stångsåg för att
behålla spridningen på el-belysning och bättre snöfall till
skidspåret.

Sladdning och tilljämning för att luckra upp löparytan och hålla
sten borta från skidorna till vintern.

Gropar fylls igen och alltför stora stenar täcks över för att
uppnå bra vinterföre. Stenar grävs även upp med mindre
maskin som klubben via kontakt och med stöd från
kommunen hyr
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VINTERHALVÅRET – EXEMPEL PÅ IDEELLA ARBETEN

Preparering och spårläggning med skoter...

... och med spade.

Preparering av vägpassage "Långtomtastigen". Kommunens
entreprenör lyfter på skopan – en liten ansträngning till glädje
för cirka 2000 unika besök av skidåkare alla kategorier en
vacker februarihelg!

Spårläggare "Tompa" sköter spåren med den äran

Thomas P. lagar och modifierar även spårutrustning för bästa
resultat. När spårbädden frusit efter preparering håller våra
skidspår yppersta klass!

Spårning även åt skolan, bl a inför barnens Vasalopp

// Rapporterat 2014 av Hans Bärring, Väsby Skidklubb

4

