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NUMMER 4 2015

Åter till ursprungligt klubbsyfte
ETT ARBETSMARKNADSPROJEKT möjliggör att Arvidsjaurs snö-
skoterförening kan återgå till att vara en förening för skoterintresserade i 
stället för som det lätt blir; ett sällskap för ledpreparerare. 
   Arvidsjaurs snöskoterförening sagt ja till att medverka i ett projekt som 
ger förutsättningar för bättre skoterleder. Ett samarbete mellan föreningen, 
kommunens arbetsmarknadsenhet, Arbetsförmedlingen och näringslivet. 
Föreningen kommer inte längre själv att utföra underhåll och preparering 
av lederna, något som varit en tuff uppgift. Skoterföreningen blir nu bestäl-
lare av tjänsten. Pengarna ska till stor del komma från näringslivet. Från 
klubbens sida säger man att nu kommer att ha förutsättningar för att skapa 
Sveriges bäst skyltade ledsystem. Det och andra fördelar som det kan inne-
bära när man kan arbeta mera långsiktigt.

VI HAR TILLSAMMANS med vår försäkringspart-
ner Gjensidige beslutat oss för att aktivt arbeta mot sko-
terstölder och för att flera av våra medlemmar ska få sin 
skoter tillbaka när stölden har drabbat dem.

I satsningen ingår ett samarbete med Crimestoppers 
Sweden AB och Datatag Sverige.

– Det innebär att vi kommer utbilda besiktningsmän 
för att erbjuda produkt och montering av Datatag direkt 
till medlemmarna säger SNOFED:s generalsekreterare 
Mikael Johansson. Datatag-metoden bygger på att ett 
flera olika komponenter, som microchip och microdots 
med dna-lim som monteras dolt och synligt, för att göra 
skotern mindre lockande att stjäla, och framför allt enk-
lare att identifiera efter stöld. Till detta kopplas larm-
kedjan CrimeAlert där man snabbt kommer åt aktuell 
information om tillgripna objekt, avslutar han. 

– Vi välkomnar samarbetet, och ser fram emot att 
hjälpa så många som möjligt i att få behålla sin egendom. 
Att minska risken för stölder är något som alla måste 
hjälpa till med och flera kommer i och med detta få 
tips på hur de kan skydda sig mot brott, säger Magnus 
Rydhult , VD för Crimestoppers Sweden AB.

Nya spadar 
på väg in!
När leverantören av de populära 
spadarna gick i konkurs så stod 
vi utan möjlighet att fylla på i 
webbshopen. Nu är nya spadar 
på väg in! Direkt till oss, utan 
mellanhänder. ”Spade med såg” 
är mycket populärare än ”spade 
utan” så nu har vi sett till att alla 
spadar numera levereras inklu-
sive såg. Elegant kombinerad i 
skaftet.

Krafttag mot 
skoterstölder 
i vinter


