REGISTERING AV LEDLICENSER
LÄGESRAPPORT PER 2015-12-21
Antal registrerade : 312 totalt varav 28 hyresskotrar. Med andra ord har 284 st
ledlicenser registrerats av stug- och husvagnsägare.
Vid styrelsemötet 2015-10-03 formulerades följande beslut:
”Villkor för att JSF skall starta upp verksamheten inför säsongen 2015/16 är att minst
400 årslicenser skall ha registrerats till 2015-12-31.
Målsättningen för hela säsongen skall vara minst 550 sålda årslicenser”
Vi har relativt säkra uppgifter om att antalet skotrar i Jäckvik ligger inom intervallet
2-3 per stuga/husvagn och är helt säkra på att den siffran ligger över 2.
Med den matematiken skulle det se ut som följer:

Byn
Fjällsippan
Hyttmästarbacken
Liften
Pinkelviken
Rimobäcken
Silverudden
Tullbacken
Övriga
Totalt
Not 1
Not 2
Not 3

Not 4
Not 5

Antal
stugor/husvagnar
x
Not 1
29
26+1 Not 2
112
8
25
Not 3
15+3 Not 4
32
x
Not 5
247+4

Antal registrerade
årslicenser
14
25
28
128
18
4
18
38
11
284

Förväntat antal
registreringar
14
58
52
224
16
50
30
64
1l
519

Ser bra ut. Byn har dessutom markägare som enligt avtal är berättigade att få
ledlicenser som ersättning för sin markupplåtelse.
Med +1 avses Shorelinks byggnad som har 2 lägenheter.
En ren uppskattning. Vi har ingen uppgift om hur många stugor som finns
inom den samfälligheten men eftersom den ligger inom JSF.s geografiska
verksamhetsområde så bör dom ingå i ovanstående sammanställning.
Med +3 avses Ahlsells byggnad som har 3 lägenheter.
Ser bra ut.

Sammanställningen visar att styrelsens villkor för att kunna starta upp säsongens
verksamhet är fullt realistisk.
Styrelsebeslutet av den 3 oktober kommer därför att vara vägledande vilket då innebär
att vi inte kan eller vågar börja agera förrän vi har kommit upp till det villkorade
antalet 400 och att vi om och när det inträffar kommer att jobba vidare mot
målsättningen 550.
För Jäckviks skoterförening
Olof Juntti
Ordförande

