
Startplats 1000 m

Bakgrund
Klubbens startplats vid 1000-m liften är sliten och i behov av åtgärd. Den lösning som 
etablerades för ett antal år sedan med hasopor täckt av mattor är idag ingen säker startplats 
och ger ett skräpigt intryck.
Styrelsen för klubben har därför utsett en arbetsgrupp som fått i uppgift att ta fram ett förslag 
till förbättring av startplatsen. Arbetsgruppen har jobbat fram ett förslag till lösning med 
följande viktiga målsättningar:

- Höja säkerheten
- Åstadkomma en permanent lösning som kräver lite underhåll
- Åstadkomma en lösning som ser prydlig ut och som förbättrar klubbens och 

skärmflygtes ”varumärke”. 

Föreslagen lösning
Arbetsgruppens förslag till lösning är att hyra in en spindelgrävare för att åstadkomma en 
jämn yta på 1000-m starten. För att möjliggöra detta planerar vi även att ta upp 20 m3 grus 
samt 30 m3 matjord med hjälp av kabinbanan.
Efter att ytor jämnats av täcks ytorna med rullgräs på samma sätt som gjordes på Valvet-
starten

Budget
Den totala kostnaden för projektet, uppdelad i delposter visas nedan:
Grävmaskin 1.250 kr/tim      34 tim 42.500 kr
Grus 0/18 el liknande   20 m3 12.000 kr
Matjord 30 m3 12.000 kr
Lastning i säckar   3.000 kr
Big Bag säckar 10.000 kr
Upptransport grus/jord  Kabin/Pistmask       13.000 kr
Mattor Transport fr Rännberg   4.000 kr
Upptransport mattor   3.000 kr
Verktyg o övrigt material   2.000 kr
Rullgräs 400 m2 10.800 kr
Transport gräs     5.000 kr
Övrigt (fika, luncher mm) 2.000 kr
Projektledare                                                10.000 kr  

Summa   129.300 kr

Beloppen som angivits är väl tilltagna för att budgeten inte ska riskera att överskridas. 
Målsättningen under hela projektet är att det drivs så kostnadseffektivt som möjligt. Om 
kostnaden underskrider budget faller skillnaden tillbaka i klubbkassan. 



Tidplan
Projektet planeras att genomföras enligt tidplan nedan:
Vecka 17 Lastning av grus och jord i Big Bag säckar
Vecka 18 Upptransport av säckar till 1000 m starten med kabinen
Vecka 23 Grävmaskin på 1000 m starten
Vecka 24 Utläggning av rullgräs
Vecka 25 Utläggning av rullgräs

Projektorganisation
För att hålla ihop helheten i projektet föreslår arbetsgruppen att en projektledare utses och 
även att denna projektledare får en ersättning på 6.000 kr för sitt arbete.
Det behövs dessutom minst 1 klubbmedlem närvarande under hela den tid spindelgrävaren är 
på plats uppe på starten. Även denna person/insats föreslås ersättas med 4.000 kr 

Ovan angivna belopp är total kostnad inklusive moms som faktureras klubben av extern part 
med F-skattsedel. Klubben tar inte på sig något arbetsgivaransvar. 

Ideellt arbete klubbmedlemmar
Det arbete arbetsgruppen ser att vi som klubbmedlemmar behöver göra under projektet är 
följande:

- Ca 2-3 personer behöver jobba under de 2-3 dagar kabinen kör upp jord och grus
- Det behövs ca 15 klubbmedlemmar den dag gräset kommer och ska läggas på. Vi 

behöver bära upp gräset från kabinen och rulla ut det (och det behöver regna den 
dagen)

Alternativ lösning
Det alternativ arbetsgruppen ser till föreslagen lösning är att åtgärda befintlig start genom 
arbete under ett par klubbdagar i början av sommaren. Arbetsgruppen anser inte att klubben 
ska satsa mer pengar i nuvarande lösning, det handlar i så fall om att skjuta på föreslagen 
investering i minst ett par år. 

Projektrisker
De risker arbetsgruppen ser med den lösning som föreslås är att rullgräset inte tar sig. Om 
detta skulle inträffa finns möjlighet att antingen lägga på ytterligare ett lager rullgräs,  
alternativt att lägga på konstgräs över hela ytan.

Förslag till beslut på extra årsmöte
Arbetsgruppen föreslår att årsmötet fattar följande beslut:

- Genomföra ombyggnad av startplats 1000-m enligt förslag ovan
- Utse projektledare
- Utse ansvarig för att vara närvarande när spindelgrävaren är på plats
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