Avtal ledutvecklare Bergslagen Cycling
Bergslagen Cycling samlar de bästa cykelupplevelserna i Örebro län och bidrar till
att skapa en attraktiv region, förbättra folkhälsan och främjar utveckling i hela länet.
Region Örebro län har ett övergripande ansvar för marknadsföring av varumärket
Bergslagen Cycling. Ledutvecklarna ansvarar för sina respektive leder och för att
den gemensamma ledstandarden efterlevs, samt kontakten med markägare.
Det här avtalet syftar till att reglera skötselansvar och marknadsföring för lederna
inom kommunens område men också för att klargöra rollfördelningen.
Följande överenskommelse har träffats mellan Region Örebro län, nedan kallad
RÖL och ledutvecklaren:
1. Skötsel av leder
Ledutvecklaren åtar sig att utöva tillsyn och underhållsarbete av de leder som ingår i
Bergslagen Cycling samt att se till att lederna håller en godtagbar standard året om.
Se separat instruktion för skötsel och standard i dokumentet skötselplan. Samma
krav och standard på spänger, broar, skyltning och startplatser gäller för hela regionen. Ledutvecklaren står för kostnaden för skötseln för sitt område och att bibehålla den kvalitet och standard som instruktionerna i skötselplanen anger.
2. Information och kommunikation
RÖL har ett övergripande marknadsföringsansvar och ansvar för varumärket Bergslagen Cycling. Ledutvecklaren har möjlighet att nå ut med
information och marknadsföring i de gemensamma kanalerna och ska när
Askersunds ledområde marknadsförs i egna kanaler använda varumärket Bergslagen
Cycling. Om förändringar görs av Ledutvecklarens leder ansvarar Ledutvecklaren
för att informera RÖL om detta och att förse RÖL med den information som behövs
3. Samordning
Samordningsmöten genomförs av RÖL 1-2 gånger per år, där representanter från
varje Ledutvecklare deltar med en eller flera personer. RÖL står för viss utbildning
och kompetensutveckling vad gäller skötsel, tex information om hur man skapar
hållbara leder och hur lederna lämpligast sköts. Gruppens syfte är att lyfta skötselfrågor, utvecklingsfrågor, lära av varandra samt diskutera lösningar för gemensamma utmaningar.
4. Avtalstid
Denna överenskommelse gäller fr.o.m. 1 maj -2021 och tillsvidare med en ömsesidig skriftlig uppsägningstid av sex månader.
Ledutvecklaren står för kostnader kopplade till skötsel av lederna. Region
Örebro län står för kostnader kopplade till den gemensamma marknadsföringen.
Skulle någondera av parterna bryta mot i överenskommelsen upphör avtalet att gälla
med omedelbar verkan.

Denna överenskommelse har upprättats i två exemplar av vilka parterna, efter undertecknandet tagit var sitt.
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