Underhåll och skötsel

Januari

•Byt blanketter i gästböckerna.
•Rapportera statistik.

Februari
•Årsmöte.

Mars

•Kontrollera att du har verktyg och färg.
•Beställ etappbeskrivningar, kartor, skyltar, pilar, stolpar och annat virke.

April

•Uppdatera infotavlorna.
•Slyröjning och nödvändig målning.
•Ta bort ”olagliga” eldplatser. En eldplats ska
ha närhet till vatten och skogsbilväg.
•Målsättningen är att leden ska vara i gott
skick senast under april månad.
•Regionmöten.

Maj

•Regionmöten.

Övrigt underhåll och skötsel
På spänger, broar, stättor, skärmskydd, eldstäder åtgärdas mindre reparationer på egen
hand. Krävs mer omfattande reparationer eller nybyggnad kontaktas regionansvarig.
Beträffande grövre stormfällda träd över leden kontaktas markägaren eller regionansvarig, som vid behov kontaktar kansliet.
Inom naturreservat i Södermanlands län
får den bit som krävs för att göra leden framkomlig kapas bort från stormfällda träd.
I de naturreservat där leden passerar ska
parkeringsplatser slyröjas och tillsyn av länsstyrelsens informationstavlor ske. Vid behov
av byte av information eller tavlor rapporteras
detta till kansliet. Etappansvarigs uppgift är i
detta fall enbart att rapportera, arbetet utförs
av andra.

LATHUND för ETAPPANSVARIGA

Olycksfallsförsäkring finns, och gäller under
arbetet på leden samt resor till och från.

Juni, juli och augusti

•Slyröjning.
•Det kan även vara nödvändigt att röja gräs.
•Trimmer finns att låna.

September och oktober

November
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•Skicka in kostnadsrapport till kansliet.
•Använd blanketten ”Kostnadsrapport” som
finns på hemsidan.

Föreningen Sörmlandsleden

Box 45, 613 21 Oxelösund
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kansliet@sormlandsleden.se
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•Gör en höstkontroll av sträckan och anteckna vad som behöver åtgärdas.
•Rapportera behov av material och hjälp till
regionansvarig. Använd blanketten ”Etapprapport” som finns på hemsidan.
•Logga in med inloggningskoden för aktiva
medlemmar.
•Regionmöten.

LEDMARKERINGAR
FÄRGEN
Leden markeras med orange färg. Färgen
anskaffas centralt. Den officiella färgen är
orange NCS 1070Y-70R.
Viktigt! Förvara färgen frostfritt så att den inte
förstörs, den är dyrbar för oss.

ANSLAGSTAVLOR OCH SKYLTAR
Informationstavlor
GRUNDMARKERING
Sörmlandsleden markeras enligt SIS-standard för
vandringsleders skyltning och markering.
Grundmarkeringen är en ring runt träd och
stolpar.

○ På träd grövre än 12,5 cm ska ringen målas endast 5 cm bred ca 180 cm från marken. Klenare träd
ska ha en 10 cm bred ring.
○ Äldre markeringar bredare än 5 respektive 10 cm skrapas ner till angivna mått.
○ Markering på klenare träd än 7,5 cm och grövre än 40 cm ska undvikas.
○ Där leden ändrar riktning markant målas två ringar, 5 cm breda med ett mellanrum på ca 3 cm.
○ Målning på berghällar och stora stenar får endast göras när andra alternativ saknas. Markeringen ska då
vara en rektangel på 15 x 5 cm (inte prickar eller pilar) i ledens riktning.
○ Att spika eller skruva i träd är inte tillåtet.
Stolpar, pilar och dekaler
► Då det inte finns några lämpliga träd uppsättes tryckimpregnerade stolpar målade från toppen och
14 cm ner.
► Vid vägövergångar ska S-märkta pilar markera riktningen. Pilarna ska placeras
en pilbredd från toppen på stolpen.
► Där leden korsar större allmän väg markeras leden med skylten
”SÖRMLANDSLEDEN”.
► Inom samhällen markeras leden med S-märkta dekaler,
i första hand på lyktstolpar.
Markeringar av rundslingor och avstickare
1.På rundslingor kompletteras markeringen på träd med en blå prick i den orangefärgade markeringen,
i båda riktningarna.
2. På pilar målas spetsen blå.
3. På stolpar målas en 5 cm bred blå ring under den orangefärgade toppen.
4. Där leden svänger markant målas två ringar.
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ca 120 x 80 cm: Sätts upp på platser där det samlas
mycket folk. Tavlorna förses med översikts- och detaljkartor, etappbeskrivningar och etappförteckning för hela
leden samt annan aktuell
information. Håll koll så att
informationen är aktuell och
ser fräsch ut! Meddela kansliet om något behöver bytas.

		
Etapptavlor
oftast ca 50 x 70 cm ibland ca 60 x 80 cm
Sätts upp vid etappgränserna. Skylten förses med kortfattade etappbeskrivningar och etappkartor för etappen närmast före och efter. Alla etappbeskrivningar som byts ut får även kortfattad engelsk text.

					

Sevärdhetstavlor

						
ca 30 x 40 cm
Sätts upp vid intressanta natur- och kulturföreteelser.

Gästbokspulpet
Lämplig på etapper som saknar
skärmskydd med gästbok.

Skyltar (ett urval, inplastade)
Kallkälla		
Innan skärmskydd

Vid skärmskydd

Avstickare till kallkällor, toaletter,
skärmskydd, sevärdheter m.m. markeras med blå färg 1040 B.
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Markägarna har tillåtit att vi får använda vägar där skylten ”Obehörig trafik förbjuden” finns
uppsatt. Då måste ”Etappledarkortet” som du får fran kansliet finnas väl synligt i bilen.
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Skyltar och kort beställes från kansliet.

