Instruktioner för konstsnögrupper
Kvällsgrupp kl 17-23:
Tanken är att denna grupp ska flytta/rigga senast dagen innan vi sprutar (behövs då minst 2
personer). När det pågår sprutning ska denna grupp flytta det som behövs och rengöra munstycke
etc (allmän service), samtidgt som bevakning sker. De som har svårt att bevaka på natten kan ta
detta lite längre men tidsmässigt lättare pass (byte/ersättare ordnar den som är på schemat och
informerar samordnare). På sikt ska vi ha fler enheter än vad vi har vattenkapacitet för, så att man
kan förbereda enheter som kan slås på under natten (och då koppla ner enhet där det är färdigt). En
viss tids överlappning mot nästa görs, där man kan hjälpas åt att flytta och informera varandra.
Uppstart kan bli aktuellt under kvällen när det börjar bli kallt.
Nattgrupper kl 23-03 (1 person överlappar fr 22:30) och kl 03-07 (1 person överlappar fr 02:30):
Tanken är att dessa grupper mest ska bevaka, där man får justera för vindar och ev flytta vissa
enheter något bakåt om det börjar bli fullt med snö. Man ska även kunna slå av enheter när det blir
fullt, problem eller för milt och starta nya förberedda enheter. Bevakning kräver normalt bara 1
person varför man kan dela upp passen om man önskar, men även vid byte inom passet måste det
vara en viss tids överlappning där man kan hjälpas åt att justera och informera varandra.
Vardagar dagtid och helgdagar dagtid kl 07-17 (1 person överlappar fr ca 06:30):
Tanken är att denna grupper mest ska bevaka, där man får justera för vindar och ev flytta vissa
enheter något bakåt om det börjar bli fullt med snö. Man ska även kunna slå av enheter när det blir
fullt, problem eller för milt och starta nya förberedda enheter. Bevakning kräver normalt bara 1
person varför man kan dela upp dagen om man önskar, men även vid byte inom passet måste det
vara en viss tids överlappning där man kan hjälpas åt att justera och informera varandra.
Under dagtid blir det ofta för varmt för att spruta, varför nedkoppling med framförallt tömning av
vattenslangar kan bli aktuellt (då är man med fördel flera). Uppstart kan ev bli aktuell redan på
eftermiddagen när det börjar bli kallt. Peter finns oftast tillgänglig på vardagar (när han inte är
bortrest) för uppstart/nedkoppling och bevakning.
Samordnare för grupperna, och eget ansvar för att byta tider med andra:
Det ska finnas en gruppsamordnare och en vice medhjälpande samordnare per grupp. Dessa ser till
att checka att alla pass är bemannade när det är dags för förberedelser (dagen innan sprutning) och
sprutning. Det är helt OK att byta inom gruppen, försöka med extra resurspersoner och vid ett
”måste” även byta med andra grupper. Dock ser samordnare alltid till att lämpligt många personerna
bekräftat att de kommer till sitt pass och att detta förmedlas till andra som har kommande
nattens/dagens pass (dvs bekräftas i lämplig sms grupp/grupper).
Sms grupper:
Det kommer finnas en smsgrupp för alla snösprutare (”Konstsnö alla”) och en smsgrupp för varje
snösprutargrupp (”Konstsnö grupp 1” osv).
OBS! Ingen aktivitet ska ske i smsgrupperna efter kl 21, istället ska det efter denna tidpunkt skickas
enskilda privata sms.
Supertext sms används (https://getsupertext.com/). Alla personerna som registrerat sitt ’nickname’
lite ofullständigt i supertext uppmanas att komplettera detta för att det ska funka i våra grupper (ex
som inte funkar ’Daniel’ när vi har flera med detta namn,eller ’Janne K’ och ’Jonas A’ som det finns 2
av).

