Rapport
Utveckling av XC-leder i Järvsö 2016–2019
den 1 juni 2017

Bakgrundsbeskrivning:
Järvsö Hållbar destination etapp 2 tog tillsammans med Järvsö Bergcykelpark initiativ under
våren 2016 att påbörja arbetet med att ta fram crosscountry-cykelleder i Järvsö med
omnejd.
Projektet bekostade en grafisk profil, upprättade en hemsida, kartmaterial, design och
layout för skyltar och Järvsö Bergcykelpark tog på sig den operativa rollen att stå för
grävning, skyltning, sträckning och dialog med markägare. I samråd med Jakob Silén ur
projektgruppen tog Lars Lööv fram markägaravtal och kontaktade markägarna för att få
skriftliga avtal med alla som upplät mark till cykellederna.
Två leder gjordes iordning som stod klara till cykelsäsongen 2016, Hokabacksleden och
Skästrabergsleden. De två cykellederna marknadsfördes på webbplatsen cyklajarvso.se där
kartmaterial och enklare beskrivning av leden också finns. Utöver dessa två leder så beskrivs
också en ”Järvsö byled” och Sannaleden som egentligen är uppmärkt som vandringsled men
som lämpar sig även för cykling.
Markägaravtalen tecknades med den ideella föreningen JärvsöRådet som arrendator av
cykellederna och markägarna avtalade om en ersättning om 1,25 kr per kvm för en
prövoperiod om 1 år.

Nuläge:
Under våren 2017 så förändrade JärvsöRådet en del av sin verksamhet och avknoppade den
del som stod för personalresurserna. Därför beslutades att Destination Järvsö AB vore en
bättre lämpad part när det var dags att teckna om och förlänga markägaravtalen.
Maja Frost och Anna-Lena Wallin arbetar under maj och juni månad med att teckna om de
befintliga avtalen och påbörjar samtidigt arbetet med att kontakta markägare längs
Sannaleden för att även teckna avtal med dem markägarna.
Arbetet med utvecklingen av cykellederna delas in i fyra etapper som ska genomföras inom
fyra år. Lars Ek Lööv, Maja Frost och Anna-Lena Wallin deltar på mötet där planen för de fyra
etapperna sätts. Det kan komma att förändras med tiden men de fyra etapperna är den plan
som Destination Järvsö AB och Järvsö Bergscykel Park arbetar efter. Kopplat till planen har
en enklare budget tagits fram som används som ett arbetsmaterial. Det finns fortfarande en
del oklarheter kring finansiering av etapp 2,3 och 4.
År
Etapp
Leder

2016
1
Hokabacke &
Skästrabergsleden

2017
2
Hokabacke,
Skästrabergsleden
& Sannaleden

2018
2019
3
4
Förängeåsen
Badtjärnsområdet
runt &
Mörkbergsleden

En klar etapp = nedanstående 6 punkter
1. Utmätt sträckning
2. Kartlagt behov av ev. grävning, spångar eller byggnationer
3. Tecknade markägaravtal med samtliga ägare
4. Beskrivningar och kartmaterial uppdaterade på cyklajarvso.se
5. Grävning, spångar och/eller byggnationer genomförda vid behov
6. Skyltning längs led utsatt och fullgod med förvarningskylt, skylt och bekräftelseskylt vid
varje sväng eller avtagsväg.

Budget
Budgeten som är gjord behöver uppdateras kontinuerligt och fyllas på med fler sponsorer
eller fler intäktsmöjligheter kring lederna.

Budget cykelleder
Etapp 1

Kostnader

Etapp 2

Etapp 3

Etapp 4

2016

2017

2018

- kr
- kr
2 563 kr
- kr
- kr
- kr
80 000 kr
- kr
84 000 kr

- kr
3 000 kr
26 563 kr
57 000 kr
2 500 kr
- kr
100 000 kr
2 000 kr
- kr

- kr
3 000 kr
40 000 kr
90 000 kr
5 000 kr
2 500 kr
- kr
1 000 kr
5 000 kr

- kr
600 kr
- kr

10 000 kr
- kr
2 000 kr

2 500 kr
- kr
2 000 kr

167 163 kr

203 063 kr

151 000 kr

- kr

Sponsor ICA
Sponsor Bergshotellet
Sponsor Järvsö Bergcykelpark
Sponsor Destination Järvsö AB

- kr
- kr
50 000 kr
121 500 kr

33 000 kr
33 000 kr
35 500 kr
26 563 kr

TOTALT:

171 500 kr

128 063 kr

- kr

- kr

Resultat:

4 337 kr

-75 000 kr -151 000 kr

- kr

Byggmaterial led
Tryck plåtskyltar
Markägararrende specifik etapp
Markägararrende totalt
Arbetstid uppmärkning skyltar
Arbetstid spadgrävning
Arbetstid grävning + hyra inkl. leddesign
Byggmaterial skylt
Design skyltar, hemsida, grafisk profil,
bilder, webbdomän och webbhotell
Tryck & design startskyltar
Skyltstolp 10x10 cm
Skyltstolp större "badtjärn"
TOTALT:

2019

Intäkter/Sponsorer

To-do lista med ansvar och deadline
Uppdaterad senast 2017-06-01

Kvar att göra etapp 1:

kommentar:

Ansvarig:

Deadline:

Fler skyltar ska sättas upp

Lars har skyltat upp så det
är bättre skyltat.

Lars Lööv

Ny kartsträckning ska göras
och publiceras på
cyklajarvso.se
Markägaravtal ska tecknas
med samtliga ägare
Sätta upp "starttavlor"

Lars har gett uppdrag till
Frasse

Frasse

2017-06-30

Alla är kontaktade,
uppföljning med några kvar.
4 tavlor gjorda men ej
utmonterade
Anna-Lena tar dialog med
Frasse, Lars kollar pris på
tryck

Anna-Lena
& Maja
JBP

2017-06-30

AnnaLena/Lars

2017-07-10

Anna-Lena tar dialog med
Frasse
Sparbanken har nästa
ansökan i augusti,
kommunen inväntar ny
fritidschef och
storskifteslaget har Jakob
fått i ansvar att kolla upp.
För att göra det görbart för
oss så använder vi mindre
skyltstolp som kostar 3000
kr/120 st.
3500-4000 kr per skylt för
byggnation och material
Uppsättning tillkommer.

AnnaLena/Frasse
Anna-Lena

2017-06-26

Lars

2017-06-26

Lars

Klart!

Lars

2017-06-26

Maja &
Anna-Lena

2017-08-31

Maja

2017-08-31

Kolla om vi behöver uttöka
Frasses uppdrag för
projektet eller om det ingår
i tidigare faktura att göra
startskyltar design
Ny design skyltar inför
nytryck, kartor och hemsida
Undersöka möjlighet till
medfinansiering av Ljusdals
kommun, sparbanken och
storskifteslaget.

Kolla upp kostnad för större
skyltstolp

Kolla upp vad byggmaterial
och byggnation kostat av
startskyltar hittills
Kolla upp om vi kan få köpa
"plåtskyltarna" till lederna
till ett självkostnadspris.
Idag kostar de för mycket
Kolla upp lantmäteriets
karta om vi kan köpa tjänst
att få tillgång till markägare
Kolla med Mellanskog i
Ljusdal om vi kan få nyttja
deras fältapp?
Kvar att göra etapp 2:

En liknande tjänst som
Mellanskogs fältapp skulle
vara önskvärt.

kommentar:

Ansvarig:

KLART!

2017-07-26

2017-08-31

Deadline:

Grävning på
Skästrabergsleden 1,5 km

JBP har tagit initiativ till 100
000 kr men vill ha
medfinansiering på det.
Beställning görs av JBP

JBP

2017-08-30

Bygg bro över ett dike och
start av led
Kolla upp möjlighet att
märka upp ev. ny led 4 km

JBP sponsrar med plank och
arbetskraft
Lars har provcyklat och
leden är inget alternativ.
Den släpper vi.
kommentar:

JBP

2017-08-30

Lars

Klart!

Kvar att göra etapp 3:
Kontakta alla markägare
som berörs

Tecknat markägaravtal med
alla berörda
Ta kontakt med Joakim
Olsson gällande sträckning
och inför markägarkontakt
Sök sponsorer för nya
skyltar och byggmaterial
Placera ut skyltar längs
sträckning + startskylt
Gör karta och
informationsmaterial
Köp in material, bygg och
tryck skyltar
Uppdatera budget och plan
Kvar att göra etapp 4:
GPSa leder och mät ut ev.
sträckningar

Kontakta alla markägare
som berörs
Teckna markägaravtal med
samtliga markägare
Sök sponsorer för grävning,
byggmaterial och skyltar
Se över behov av grävning,
spångar, byggnationer osv.
Placera ut skyltar längs
sträckning + startskylt

kommentar:

Ansvarig:
DJ AB

Deadline:
2018-01-01

DJ AB

2018-05-01

DJ AB

2017-08-31

DJ AB/JBP

2018-05-01

JBP

2018-06-01

Frasse

2018-05-01

JBP

2018-05-01

DJ AB/JBP
Ansvarig:
JBP

2018-01-01
Deadline:
2018-08-31

DJ AB

2018-12-31

DJ AB

2019-05-01

DJ AB/JBP

2019-05-01

JBP

2018-08-31

JBP

2019-05-01

Skriven av Maja Frost
Destination Järvsö AB
2017-06-01

