Avtal om Pilgrimsleden Falköping-Varnhem
Mellan Broddetorps GoIF
och
Falköpings kommun
har följande avtal träffats angående skötsel och tillsyn av Pilgrimsleden.
Åtagande:
Broddetorps GoIF åtager sig att för fritidsförvaltningen i Falköpings kommuns räkning i
överenskommelse med detta avtal utföra följande arbetsuppgifter på Pilgrimsleden
1. Årlig skötsel av leden
Tillsyn av leden ska göras 2 gånger under säsong mellan 1 april till 1 oktober, förslagsvis maj,
juli och avser att:


Förbättring och komplettering av ledstolpar och ledmarkeringar görs vid behov.



Underhåll av spänger görs.



Tillse att informationstavlor hålls rena och är fria från växande vegetation.



Att leden (ledstråket) rensas från skräp.

2. Underhåll av leden
Underhåll av leden ska göras 3 gånger under säsong mellan 1 april till 1 oktober, förslagsvis
april, juni, augusti och avser att:


Röjning av grenar.



Slagning av gräs.

3. Årlig inventering och utvärdering
Inventering av leden och skriftlig rapport till Falköpings kommun senast 15 november.
Avseende


Sammanfattning av utförda arbeten under säsong



Ev. behov av större markarbeten, byte eller komplettering av nya spänger.



Ev. behov av större skogsavverkning och andra större hinder.



Ev. förslag av förändringar av leden.

Felrapportering under säsong:
Föreningsansvarig för leden rapporterar till fritidskontoret då mer omfattande arbeten
erfordras under säsong.
Reglering av bidraget:
Bidraget grundar sig på arbete utfört enligt överrenskommen sträckning (Hornborgasjöns
naturreservat-Kommungräns Skara kommun) se bifogad karta, bilaga 1
Fritidsnämnden utbetalar till Broddetorps GoIF som ersättning med 8 000 kr/år. Ersättning
utbetalas efter utfört arbete 30 november.
.
Avtalets längd:
Detta avtal gäller fr.o.m. 1/1 2019 t.o.m. 31/12 2023 (5 år). Om uppsägning av avtalet inte
sker senast sex (6) månader före avtalets utgång sker en förlängning med ett (1) år i taget,
med omförhandling av ersättning inför 2024.
Avtalet kan sägas upp årligen, om ena part anser grund för detta, dock senast 1 oktober
innevarande år.
.
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka båda parter tagit ett.
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