Kvalitetsdeklaration fritid - skidspår
Vårt uppdrag

Fritid sköter elbelysta skidspår och dagspår utan belysning. Spåren nyttjas av allmänhet,
föreningar och skolor. Servicen består av fristil och klassisk preparering. Vid tävlingar/
arrangemang gäller ej nedanstående prioriteringar. Skidspåren används sommartid som
motionsspår

Vi lovar måndag till fredag

Att skidspåren ska vara preparerade om behov finns, gäller:
•

Nydala, alla spår, men elljusspåren prioriteras först

•

Stadsliden, alla spår, men 10 km spåret prioriteras sist

•

Holmsund, alla elbelysta spår, men slingan på 3,3 km prioriteras under förmiddagen

•

Obbola, 3,2 km elbelyst spår prioriteras på morgonen

•

Sävar, alla spår där spårpreparering utförs efter snöfall och senast 16.00

•

Hörnefors, elljusspår

Att nedanstående spår körs en gång i veckan med följande prioriteringsordning,
•

Mariehemsängarna

•

Röbäck, elljusspåren

•

Umedalen, elljusspåren

•

Ersboda, elljusspåren

•

Gimonäs, elljusspåren

•

Rödberget, elljusspåret

•

Teg, elljusspåret

•

Umåker, elljusspåren

•

Skolspår Umeå (5 st.)

•

Hörnefors dagspår vid gråbolandet

•

Holmsund, dagspår 15 km, ska vara preparerad senast fredag inför varje helg

•

Obbola, dagspår 10 km, senast fredag

•

Gimonäs, 9 km dagspår

•

särskilda hundspår finns, mer information finns på kommunens hemsida

2 av 2

Vi lovar på helger

Att skidspåren ska vara preparerade, om behov finns, enligt följande prioriteringsordning:
•

Nydala konstsnöspår

•

Stadsliden 1,9 km, 3,

•

2 km och 3,7 km

Konstsnöspår Nydala

Skötsel av konstsnöspåret sker i ett samarbete med IFK Umeå. Webbkamera som sänder
livebilder finns.

Uppdatering preparering

Så fort vi preparerat ett spår kommer detta att uppdateras på vår hemsida. Uppdateringen
sker med SMS-teknik.

Vi kan inte lova

Att skidspåren ska vara färdigpreparerade om
•

det är 20 minusgrader eller kallare

•

vid ogynnsam väderlek

•

snöar kraftigt, då sker istället packning av snö

•

vi får maskinhaveri

Belysning

Skidspåren med elljus
• Tänds automatiskt eller manuellt mellan 6.00-8.00 och släcks mellan 22.00-23.00 för att
få information om varje spår se hemsidan.

Vi vill bli bättre

Vi vill gärna att du framför synpunkter, klagomål, beröm och
förbättringsförslag på www.umea.se/tyckomdinfritid
Telefon: Stig Nilsson, 090-16 54 03.
E-post: stig.nilsson@umea.se.

Vill du veta mer?
www.umea.se/skidspar

Fastställd

Kvalitetsdeklarationen gäller för 2016 och är fastställd av fritidsnämnden 2015-10-23.

