FYRHJULING OCH OFF ROAD MOTORCYKEL
* All körning på barmark i terräng med motordrivna fordon är
förbjuden utom vid nyttotrafik, till exempel i jord- och skogsbruk.

Regler för terrängkörning inom
Skärvagsvallens Fritidsområde

Vill du veta mer om terrängkörningsregler ?
Gå in på dessa hemsidor:

SKOTER

www.lansstyrelsen.se/jamtland
www.transportstyrelsen.se

* Skoterkörning ut och in i fritidsområdet är tillåten endast på de
lokala lederna som ansluter till de markerade huvudleder som
vidare leder ut ur området.

*Som uthyrande stugägare är man skyldig
att ha skoterledskartor och information om
terrängkörningsreglerna tillgänglig för sina
gäster i sin stuga.
* För allas trevnad - vi har i samfälligheten
ett gemensamt ansvar för att reglerna för
terrängkörning efterlevs.
Denna information finns tillgänglig i en postlåda på informationstavlan vid fritidsområdets infart, på Turistbyrån i Ljungdalen samt
hos Skoteruthyrningen.

* Ingen okynneskörning på tomterna är tillåten. Undantag är att
göra gångväg till stugan.
* De lokala lederna är markerade med blåvita påbudsskyltar.
Skoterföraren kör ut på närmaste lokal led som är anvisad för
respektive del av fritidsområdet.
* Skoterägare ska samråda med berörda grannar om gemensam
utfart till lokala leder och med de grannar som inte har skoter, om
lämplig utfart. Detta för att undvika motsättningar.
* Hastighetsbegränsning är max 20 km/ tim inom planområdet.
Utanför gäller max 70 km/ tim.
* Skoteråkning efter kl 22 bör undvikas.
* Skoterägare inom området bör hjälpas åt att kolla av de lokala
lederna i sin del av området.
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* Ny lag från 1 oktober 2009: Skoter får köras av person som fyllt
16 år och har förarbevis. Även körkort och traktorkörkort gäller.

Skärvagsvallens
Samfällighetsförening

Huvudleder och lokala leder för
skoter inom planområdet.
Blå, streckad ledmarkering:
Huvudled från ytterområden
Röd ledmarkering:
Lokala leder inom
Skärvagsvallens fritidsområde
Svart ledmarkering:
Lokala vägar inom området

Skoterinformation i postlådan
på anslagstavlan vid Sjövägen.

