Viktig medlemsinfo!
“Coop-tåget”
Efter den olyckliga incidenten med isärkoppling av vagnar på Coop-tåget,
samt att den nyinstallerade grinden lämnats olåst SKALL alla medlemmar
beakta följande KMFK-instruktioner och information från Coop.

Coop’s försöker undvika blockering av järnvägsövergången
Ansvarig på Coop meddelar:
Utan alltför mycket extra arbete försöker vi nu att ställa upp avgående tågsätt
på spår 1 (spår närmast gärdet) på sådant sätt att det skall kunna gå att
passera förbi tågsättet på Ryssgårdsvägen och in till Ert område. KMFK får ha
överseende om det vid något tillfälle inträffar att medlemmar inte kan komma
förbi, men vår målsättning tillsammans med vår leverantör av växlingstjänsten
är att Ni oftast skall kunna passera förbi på sidan om det uppställda tågsättet.
Risk:
OBS! Det är oerhört riskfyllt att passera det uppställda tågsättet på spår
1 då trafik även förekommer på spår 5 (mittspåret) o 6 (närmast Bro Hof),
varför det är mycket väsentligt att den som har för avsikt att passera över
bangården när vårt tågsätt står uppställt på spår 1 iakttar allra största
försiktighet för att undvika olycka! Bästa sättet, om trafik är nödvändig
när Coop-tåget är uppställt på spår 1, är att först stanna för att förvissa
sig om att inget tåg kommer på spår 5 eller 6.
Tågtid:
Coop-tåget avgår ca kl 11.40 från spår 1 och därefter är det endast begränsad
tågtrafik men sikten är då betydligt bättre.

Den nya infartsbommen före gärdet
För den av Coop nymonterade bommen “före gärdet” gäller följande:
Bommen skall ALLTID låsas efter det man passerat, och får ALDRIG lämnas
olåst. Vilket redan hänt! Man låser upp och passerar, och låser sedan efter
sig igen INNAN man fortsätter ut mot klubben!!!! Att verksamhet pågår på
vårat fält innebär därmed INTE att grinden någonsin får lämnas öppen.
Grinden är en säkerhetsdetalj som skall förhindra all övrig trafik över spåren.
Besvärligt? Delvis, men de som slarvar med detta äventyrar också våra goda
relationer med Coop, och därmed även indirekt klubbens flygfält.
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