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Viktig medlemsinformation från Styrelsen! Fastighetsägare har
skyldighet att informera sig om gällande regelverk på www.stornarfjallet.se.
Se stadgar, förrättning 2015 och under respektive flik för vägnät, skidspår och snöskoter.

-Fällning av träd/röjning av sly får ej ske utanför egna tomten utan styrelsens medgivande. Efter
godkänd ansökan och uppmätt trädvolym faktureras värdet för träden fastighetsägaren av
Malung-Sälens kommun. Samfälligheten anvisar entreprenör som utför arbetet på kommunens mark.
Fäller du träd på egna fastigheten och väljer annan entreprenör skall denne skall informeras om att
vägar, vägkanter, diken dokumenteras före/efter utfört arbete.  Lämplig jordbrukstraktor med
timmervagn får användas för att köra ut timmer till bilväg inom om samfälligheten. Inga upplag av
timmer, GROT eller ris kvarlämnas inom området efter avslutat arbete.

-Markarbeten utanför egna tomten på kommunens mark, i vägområdet mellan tomt och vägkant,
flytt eller ändring av infart får ej ske utan styrelsens medgivande.

-Uppställning av arbetsbodar, containers eller maskiner utanför egna tomten får ej ske utan
styrelsens medgivande.

-Lagring av schaktmassor, timmer eller andra material får ej ske ens tillfälligt utanför egna tomten
utan medgivande från styrelsen.

Fastighetsägaren kan bli ersättningsskyldig och/eller ålagd att återställa av styrelsen ej beviljade
åtgärder.

Skador på vägarna och dess ytskikt, vägområdet med tillhörande diken som orsakats av
fastighetsägaren eller dess entreprenör i området vid arbete, transport, lastning/lossning av material
eller maskiner skall utan dröjsmål anmälas till info@stornarfjallet.se.

Anmälan skall ske av fastighetsägare/beställare eller entreprenör. Efter besiktning kommer skador
åtgärdas och faktureras fastighetsägaren eller efter överenskommelse dess entreprenör.

Viktbegränsning.

Joängsslingan har begränsad totalvikt om 25 ton. För mer information om viktbegränsning,
se tranportstyrelsen.se  

Tillfällig viktbegränsning pga av tjällossning kan med kort varsel införas. Detta meddelas på
samfällighetens hemsida och med skyltning på infartsvägarna.

Snöskoter.
Se hemsidan för information om hur du får framföra skoter inom samfälligheten. Det är ditt ansvar
som fastighetsägare att meddela hyresgäster och besökare om gällande regler. Avviker du från led är
bötesbeloppet 10.000 kr/skoter. Alla transportleder inom samfälligheten är röjda, märkta, planerade
och bekostade av frivilliga medlemmar med skoterintresse. Broar över bäckar och raviner är byggda
av oss medlemmar.

De fyra sista åren har betydande frivilliga arbetsinsatser skett för att rusta, bygga och märka upp
leder som vi skoteråkare får använda. Avvik ej från märkta leder och respektera att skoterförbud
råder norr om Fjällvägen. Akta skidspåren och passera bara vid uppmärkt korsning.
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Skotergruppen behöver fler skoteråkare för frivilliga arbetsinsatser med underhåll av leder och broar.
Det är bra om du som skoteråkare deltar vid den arbetsdag som planeras varje sommar.
Skotergruppen söker sponsorer för materialinköp! Kom med förslag på förbättringar av ledsystemet!

Kontakt, skoterkoordinator. Pär Bergqvist 070 419 77 90 pellebergkvist@telia.com

mailto:pellebergkvist@telia.com

