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Välkommen på skoter  
Sedan många år tillbaka råder ett skoterförbud i Hemavan. Syftet 
med förbudet är att reglera snöskoterkörningen för att minska 
störning. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har beslutat ge 
dispens för vissa skoterspår så att boende och gäster ska kunna ta 
sig ut på skoterleden. 
 

 
Skoterkörning inom Hyllan området 
Till ditt boende på Hyllan området får du alltså köra på 
ovanstående markerade skoterspår/vägar. Körning är tillåten på 
vägarna. Det är inte tillåtet att köra på skidgator och i naturen. 
 
• Du får köra mellan klockan 07.00 till 22.00. 
• Snöskotern får inte föras med högre hastighet är 20 km/h 
• Det är inte tillåtet att köra på skidgator, skidspår och i naturen. 
• När du korsar och kör längs gator och vägar får inte passagerare 
tas med på skoter eller i skotersläde. 
 
Fullständig karta över förbudsområde med tillåtna skoterspår, 
föreskrifter och information om generella regler för 
snöskoterkörning finns på www.storuman.se/skoter.  

Köp ledbevis 

 

 
Ledbevis 
Genom att lösa ledbevis medverkar du 
till ledunderhåll och säkrare 
skoterkörning. 650kr/säsong eller 200 
kr/vecka eller helg.  
Kommunbo 200kr/säsong 
 
Ledbevis och karta köps enkelt hos 
områdets anläggningar och affärer. 
Går även att lösa online på 
www.hemavantarnaby.com/skoter  
eller via SWISH 123 179 34 13 
VIPPS 557289 
  

 
Tankning 
I Hemavan finns ett skoterspår till 
OKQ8 med möjlighet att köra fram till 
pump. Det går även att tanka på Ingo 
om skotern körs dit med bil och släp 
alternativt tankning på dunk.  Tänk 
gärna på att planera din tankning för 
att undvika kö i anslutning till helger. 
 

 
Följ oss online 

  Skoterleder Hemavan Tärnaby 
www.storuman.se/skoter  
www.hemavantarnaby.se/skoter    
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