
 

 

Info från arbetshelgen 
 

11-12 oktober genomförde vi som planerat en arbetshelg, för att jobba med leder och annat 

nödvändigt inför säsongen. 

 

Vi hade hoppats på 15-20 deltagare, men den siffran lyckades vi inte uppnå. Vid samlingen 

på lördag morgon kunde vi räkna in 10 tappra själar. När vi på söndag eftermiddag 

summerade vad som åstadkommits kunde vi ändå konstatera att en hel del blivit utfört. 

 

Nedan kan Du läsa lite om vad vi lyckades åstadkomma under arbetshelgen. 

  

I år hade vi prioriterat leden mot Saxnäs, från skoterklubbens garage över Lappvallen och 

upp till där kalfjället tar vid. Det är nog den ledsträckning som är allra hårdast belastad av 

skotertrafik, om vi bortser från ringlederna runt byn. 

 

Därför hade vi beslutat att genomföra åtgärder i syfte att öka säkerheten, men också för att 

göra det lättare för oss att sladda och underhålla denna ledsträckning. 

 

Vi röjde för att öka ledens bredd på vissa ställen och underkvistade för att förbättra sikten 

genom kurvorna. Vi tog även bort några stubbar där man annars riskerar att fastna med 

sladden. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Vid T-korset strax ovanför Lappvallen ansluter leden från Korpådalen till Saxnäsleden. Där 

ska också Kvissleån passeras för att kunna köra mot Korpådalen. Det är ett ställe som har 

varit besvärligt att lyckas lägga igen tidigt på säsongen. Därför lade vi ner ytterligare tre 

trummor i ån, och vips så har vi nu skapat förutsättningar för att kunna börja sladda så snart 

snön kommer. 

 

 

Vi hittade också en bro som gått av på grund av ålder och slitage. Den såg vi självklart också 

till att åtgärda. 



 

 

Information är viktigt! Så också till skoteråkare i Borgafjäll. Därför tillverkade vi även tre 

stycken anslagstavlor som vi ska montera upp innan säsongen är igång. Anslagstavlorna är 

tänkta att placeras, en vid T-korsningen ovanför Lappvallen, en vid macken på campingen 

och en vid parkeringen nedanför ICA. Förutom ledkartor är tanken att vi ska kunna anslå 

information samt även synliggöra våra sponsorer. 

 

 

 

 

Ett stort Tack till Er som bidrog med såväl arbetskraft, utrustning som material! 

 

Anders Lundgren 

Ordförande 


