
Elljusspåret i Kallrör-Vassnäs

Skidspår2024!



Nulägesanalys
• Vassnäs Bygdegård är snart helrenoverad och i direkt anslutning ligger 

ett 2,5 km långt elljusspår.
• Möjligheternas hus som fyller olika behov av boende/aktiviteter 

/dusch-bastu/ samkväm /intressen /tvättstuga för alla i bygden inkl
tillresta  grupper och familjer.
• Kring 50 fastigheter inom vårt geografiska byalagsområde, varav 20 är 

bofasta. Många tillresta på ledig tid.
90% har en aktiv utelivsstil och friluftsintresse.
Nuvarande spårkälke passar förra århundradets skidutrustning.



Fakta och behov

*Elljusspåret byggdes sent 70tal erbjuder fin intervallträning för idrottsintresserade och alltid  kuperad 
åkning/löpning  för motionären – året runt.

*Spåret sköts ideellt och har varit lite sovande en längre tid – men nu har vi rustat och röjt och har 
inventerat behov. 

Nu sladdas spåret först, sen dras spår och sen får man åka – i för smala spår med gammal spårprofil.

*2020 fick vi bygdemedel till ny LEDbelysning då de gamla blåst sönder i stormen Ivar januari 2013 och 
den lyser strålande!

*2023 byts tiduret ut, vi automatiserar belysningen och gör den möjlig att ”app styra”.

* Kallrör Vassnäs är utvecklingsbyar i bygden, många barn som växer upp, flera nybyggda hus här 
senaste decenniet, en aktiv fritid året runt och skidåkning ligger varmt om hjärtat för både svenskar och 
norrmän.

Nästa steg är en ny skidspårmaskin.



Nuläge: Sliten sladd och spårkälke (sent 70tal ?).



TRACKROLLER



Med Trackroller skidspårmaskin kan du göra klassiska 
skidspår och preparera för skateing på en dragning. En flexibel och 
modern produkt som passar våra behov med en spårprofil som 
gäller på 2020-talet.

Efter Trackrollern följer en spårsläde. 
Tack vara en flexibel konstruktion följer släden mycket bra i kurvor, i 
svackor och över krön. 

Spårsläden kan flyttas i sidled för att ändra placeringen på spåret 
efter Trackrollern. 



Summering

• Vassnäs Bygdegårdsförening ek förenings medlemmar har i många år  
påtalat behov av ny skidspårmaskin och sökt runt på marknaden och 
jämfört alternativ som erbjuds.  
• Utifrån yrkeskompetens och dagens krav - jämfört olika erbjudanden.

*Trackroller är den produkt som motsvarar det vi behöver.



Pris , garanti och leverans

• Pris: 67.000:-
• För mer bilder och information, besök www.lumident.fi
• Offert från : Snowmakers AB , Frösön
• Leveransvillkor Mervärdesskatt: Mervärdesskatt tillkommer
• Leveransbestämmelser: Enligt NL09 
• Betalningsvillkor: 30 dagar efter leverans
• Leveranstid: 1-3 veckor från order 
• Frakt: Frakt till Järpen ingår                             Garantitid: 2 år 

http://www.lumident.fi/

