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 Johan Olssons vallalåda som i princip nästan 

är omöjlig att ifrågasätta beskrivs närmare 

på hans blogg 

instagramblogghttps://www.instagram.com

/p/CY4po_pLt5n/ 

 
Återkoppla gärna till dag@fixy.se och 

kommentera de två lådornas innehåll. 

Kanske ni har en låda som slår dessa två 

___________________________________

Haninge satsar på ungdomarna 

Kommunen har mha FIXY som leverantör 

investerat i 100 uppsättningar 

längdutrustning fördelat på grundskolan 

och gymnasieskolan. Vidare har ett 

fördjupat samarbete inletts med den lokala 

skidklubben IKJ Haninge och Rudans 

konstsnöspår. Tanken är att man i skolan 

kommer igång med längdkidåkningen och 

när intresset fördjupas åker man på egen 

hand och kanske engagerar sig i 

skidklubben. 

 
Skidförrådet på gångavstånd från skolorna 

är placerat i direkt anslutning till 

konstsnöspåret. Spåret går i varierande 

terräng i härlig skogsmiljö. Inspirerar för 

skidåkning även på fritiden . Kanske ett 

vinnande koncept för svensk skidåkning 

 
På Rudanområdet bakom klubbstugan 

Stallet finns en skidlekplats med backe och 

kullar för de minsta. Fungerar även som 

samlingsplats vid träningar. 

Enklaste tänkbara vallalåda 
I Blaskan nr 4 beskrev skidhjälten Johan 

Olsson sin superenkla och mycket 

genomtänkta vallalåda. En utmaning 

#fixyskiteam nu försöker svara på. Det 

handlar om relativt billiga men oumbärliga 

produkter. I FIXY-lådan finns RedCreek  

glidvallan i världscupklass som både rengör 

och skyddar belaget samt ger ett fantastiskt 

glid.  Dra bara ut ett tunt lager med fingret. 

Låt torka in och borsta ur med mästerliga blå 

nylonborsten vid nästa åktillfälle. Vallan 

hinner då härda ordentligt samtidigt som 

belaget mår toppen. 

 
Lådan innehåller endast 8 produkter jämfört 

med Johans 16. Ändå är den laddad med en 

extra lyxprodukt i form av Skigos klisterskrapa 

som enkelt tar bort gammalt klister och valla. 

”Det som ändå blir kvar bildar en utmärkt 

grundvallning då den gamla smörjan korkas 

ut” enligt vallalegendaren Jakob Tholander. 

”Extra fördel om grunden får stå orörd under 

sommaren och bildar en bakelitliknande 

slitstark yta”.  

Vid kall väderlek och finkornig snö fixar Rodes 

violetta multigrade burk fästet i flesta 

temperaturerna. Blir det varmare men 

fortfarande hyfsat fin snö används lite Rode 

Multigrade  klister i botten som man sedan 

täcker med ett lager av burkvallan. 

Vid kall konstsnö och fina nyfrästa spår brukar 

det fungera fint med  ett litet tjockare lager 

Vauhti Carrot burk. 

Varmare konstsnö och grovkornig snö 

behöver klister. Där är olika blandningar av 

Rode Rossa och Multigrade något som nästan 

alltid fungerar. Mer Rossa när det blir blötare. 

Om det faller fuktig nysnö vid nollan brukar 

ingenting fungera utom JO JUST DET Skigo 

klisterskrapan kommer fram igen. Den har ett 

kraftigt sandpapper på ena sidan. Rugga ytan i 

fästzonen. Många världscuplopp har vunnits 

på ruggade skidor. 

 

 

Ny produkt från FIXY 
FIXY Långfärdskridsko Frösön  

Fixy har som ambition att årligen ta fram en ny 

produkt. Denna gång en långfördskridsko som 

passar längdpjäxor och tillverkas på en ö mitt i  

jämtländska Storsjön   

 

Har ni läsare ideer på lämpliga skidreleterande 

produkter eller finns det lokala tillverkare av 

något bra men saknar egen marknadsföring. Hör 

av er ! 

________________________________________ 

Stockholm tar kommandot i vinter 

Ymigt snöfall i november gav 50 cm blöt nysnö. 

Sen blev det skarföre i flera veckor något som 

endast brukar vara fjällvärlden förunnat på 

våren. Bilden från en huvudgata i Enskede    

_________________________________ 

#fixyskiteam önskar gott nytt år 
Recept på drink både för nyårsfirande och 

förkylningsförebyggande daglig dryck 

 
Riv massor av färsk ingeära och slå på kokt 

vatten. Viktigt är att låta vattnet svalna lite till ca 

60 grader så inte nyttigheterna i ingefäran 

försvinner. Sila och spara på flaska i kylen. 

När det är dags för drinken blanda en del avkok 

med pressad citron och slå sedan på färskpressad 

apelsinjuice i valfri mängd. På nyårskvällen 

kanske det tom hamnar några droppar av något 

annat starkt i drinken. Gott nytt år och SKÅL ! 

 

Längdskidor och 

stavar i de gula 

skidställen på hjul. 

Gör att utlåningen 

fungerar smidigt.  

Serviceavtal med 

FIXY som sköter 

skidorna och ser till 

att de fungerar bra 

mailto:dag@fixy.se
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Beställningar och köp ”fixyskiteam” görs på 

plats hos FIXY alternativt mail / telefon 

 

Fixy AB - Billingsforsvägen 6 - 122 47 Enskede 

dag@fixy.se    www.fixy.se   070 471 89 90 

SWISH 123 109 30 12 
 

 

pris   

 

Guruwax ”Made in Offerdal” 

Maxpack Alla 9 burkar 8 klister 1700 kr 

Gurupack Välj 5 burkar 5 klister 1000 kr 

Burk   120 kr 

Klister  120 kr 

FIXY vallainstruktioner medföljer 

  

 

FIXY Kuben 

Rymmer 24 par 

längdskidor 

1495 kr 

 

FIXY Vagnen 

Rymmer 24 par skidor 

och stavar 

5995 kr 

 

FIXY Fiberglass Classic 

inkl  bindningar 

2500 kr 

 

FIXY Fiberglass Skate 

inkl bindningar 

2500 kr 

 

FIXY Stavspetsslipen 

”proffskvalite” 

895 kr 

Rullskidhjul 

4 pack komplett 

Classic 

75x44 mm passar flea 

märken 1, 2,3 och 4:or 

895 kr 

Rullskidhjul 

”4 pack” komplett 

Skate 

100x25 passar många 

märken 1,2,3 och 4:or 

795 kr 

 
FIXY Innovax beta 

Troligen världens bästa glidvalla 

Helt fluorfri 

Går snabbare ju mer du borstar och åker 

Extrem hållbarhet 20-30 mil 

FIXY vallainstruktioner medföljer 

395 kr 

 

 

YOKO 7100 stavar 

En toppstav vi säljer för endast 1200 kr 

 

Vi har även andra modeller av YOKO 

Fråga och vi lovar bästa pris 

 

                        
 

 

Red Creek Glider Lila fluorfri 140 g  350 kr 

Red Creek Glider Lila fluorfri 70 g  200 kr 

Red Creek Flytande fluorfri 290 kr 

Red Creek Handborste blå nylon  200 kr 

Red Creek Handborste tagel 160 kr 

Red Creek Handborste Stål fin 350 kr 

Red Creek Handborste combi 350 kr 

Red Creek korkrulle  350 kr 

Red Creek Riller +15/-5 julgran 750 kr 

Red Creek Riller 0/-6 sned skrå 650 kr 

Red Creek Riller -5/-20 sned skrå 650 kr 

Red Creek Riller rak 1 mm alt 2 mm 650 kr 

Red Creek Riller- väska 3 olika 1800 kr 

Red Creek rotorborste blå nylon 350 kr 

Red Creek rotorborste stål fin 990 kr 

Red Creek rotorborste tagel hård 350 kr 

Red Creek rotorhandtag 100 mm 490 kr 

Red Creek serviceväska 1300 kr 

Red Creek serviceväska kombi 1300 kr 

Red Creek sickel 3 mm 60 kr 

Red Creek sickel 5 mm 70 kr 

Red Creek skidhållare vägg 100 cm 100 kr 

Red Creek spårsickel 25 kr 

Red Creek Topping fluorfri +2/-12 600 kr 

Red CreekTopping fluorfri -1/-20 600 kr 

 

 

 

Vi säljer Peltonen SkiTrab och Yoko 

 

 

 

Konkursparti Klassiska skidor 

OneWay Premio 10 i olika längder och vikter. 

Finns både varm och kallföres 

Pris endast 1995 kr inkl Prolink bindningar 

 

 

 

Pannlampa S.A.S  
Laddbar 600 lumen 

895 kr 

 

Pannlampa X10 Evo II 
Laddbar 1000 lumen 

1495 kr 

 

 

Zandstra NIS långfärdskridsko med Rottefella 

bindning NNN 

Passar perfekt ihop med dina skatepjäxor NNN 

Tex Alpina Skate                                      1950 kr 

43 cm skostorlek 36-39 

45 cm skostorlek 40-43 

48 cm skostorlek 44-47 

 

 

Airtrim sport blå 490 kr 
Racingfilter 1, 2 eller 3  
2 pack  200 kr 

 

Utöver det som finns i denna prislista säljer vi 

inom längdskidor från följande varumärken.  

Prisnivån är alltid i linje med denna prislista. 

RedCreek  Rillar Vallor Borstar mm 

Alpina Pjäxor 

Guruwax Fästvalla 

FIXY Skidställ Rullskidor 

Innowax Glidvalla 

REX Stavar Vallor Handskar mm 

M Tiger Sports Pannlampor 

Zandstra Långfärdsskridskor 

Airtrim Andningsmasker 

Rottefella Bindningar 

Salomon Prolink bindningar 

Rode Vallor och tillbehör 

Skigo Vallor och tillbehör 

Kroksta Vallaställ 

Puuru Vallaställ 

Olika märken Längdskidor 

JSS ombud Skidslipning   
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