PRELIMINÄRA

Anvisningar för KSSFs parkerings- och upplagsplats vintertid
Det här är anvisningar för hur KSSFs parkerings- och upplagsplats ska användas under
vinterhalvåret. KSSF lämnar dem i enlighet med anläggningsbeslutet för KSSFs
hamnanläggning, som säger att ”närmare direktiv rörande områdets användning lämnas av
samfällighetsföreningen”.
Anvisningarna är avsedda att tillgodose allas intressen i hamnområdet, och särskilt inom det
område som KSSF disponerar. De avser KSSFs parkerings- och upplagsplats, och följer de
bestämmelser som finns i anläggningsbeslutet.
1. Den vinterväg in på KSSFs parkering som plogas går via samma infart som på
sommaren, förbi vaktstugan. Detta med hänsyn till bevakningssystemet, och enligt
tidigare samråd med KSF och Kallax Fiskehamnsförening. Vintervägens sträckning över
KSSFs hamnplan anges på bifogad karta.
2. Platsen för timmerupplag anges på bifogad karta (grönt), det är den södra delen av
området, längs den gamla infartsvägen. Området är väl lämpat för att ha timmertravar på
ömse sidor om vägen. I första hand används området söder om vägen.
KSSF anordnar en öppning i stenraden så att trafik till och från timmerupplaget kan gå
längs den gamla infartsvägen. Den som behöver öppning innan det finns ett snötäcke,
kontaktar KSSFs hamnchef i god tid.
Under förfallstid ska tunga transporter gå längs gamla infartsvägen.
Timmer får inte ligga kvar efter 30 april. Timmerupplaget används som parkering under
båtsäsongen, så de fastighetsägare på öarna som använder det uppmanas att undvika
markskador under förfallstiden.
3. Platsen för båtupplag anges på bifogad karta (gult). Uppläggningsplatserna ska vara
städade, och alla båtar och allt uppläggningsmateriel bortfraktat, senast 1 juni.
4. Övriga ytor används i huvudsak för parkering.
Timmerupplagets gränser definieras av två syftlinjer (mörkgröna på bifogad karta) som i sin
tur definieras av vaktstugans östra hörn plus tre stolpar. Stolparna är permanenta och finns på
plats året om. Detta gör det enkelt för vem som helst att när som helst se var områdesgränserna
går, utan specialinstrument.
Stolparna är placerade så att de inte riskerar att skadas vid plogning.
Den nord-sydliga syftlinjen går mellan vaktstugans östra hörn och en stolpe som står vid
nedfarten till isvägen.
Den nordväst-sydostliga syftlinjen går mellan en stolpe på områdets västra gräns, vid stenraden,
och en annan stolpe placerad där parkeringsytan tar slut i ost, mellan brygga två och fem.
Stolparna mäts in enligt de mått som anges på bifogad karta.
Syftlinjernas skärningspunkt är E 22,06696819 N 65,5208195 (WGS 84).

Karta över KSSFs hamnplan vintertid
baserad på underlag från Lantmäteriet (rött), och en inpassad satellitbild.

