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Medborgarförslag 

Förslag (endast ett ämne)* 

Konstsnöanläggning och/eller Skidtunnel 
Beskrivning* 
Intresset för längskidåkning i Sverige och framförallt Stockholm har ökats 
markant de senaste åren. Trots snöfattiga vintrar i Stockholmstrakten åker 
allt fler längdskidor och tävlar i långa lopp. Över 13.000 personer av de 
totalt ca 65.000 personer som åker något av skidloppen under 
Vasaloppsveckan är ifrån Stockholmsregionen. 
Jag tror att Österåkers Kommun skulle kunna sättas på kartan på allvar 
om en Konstsnöanläggning likt den i Filipstad alternativt en skidtunnel likt 
den i Torsby skulle byggas i kommunen. Det skulle betyda oerhört mycket 
för barn- och ungdomsidrotten och den kommunala folkhälsan. Se bifogat. 
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• Jag samtycker till publicering av mitt namn tillsammans med mitt medborgarförslag på 
kommunens webbplats. Om jag inte samtycker publiceras endast medborgarförslaget. 

Nedanstående kontaktuppgifter kommer inte att publiceras på kommunens webbplats. 
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Längdskidåkning 

Intresset för längdskidåkning i Sverige och framför allt Stockholm har ökats markant de senaste åren. 
Trots snöfattiga vintrar i Stockholmstrakten åker allt fler långa lopp och över 13.000 personer av 
totalt ca 65.000 som åker något av skidloppen under Vasaloppsveckan är från Stockholm. Bland 
annat syns detta varje vardag och framför allt på helgerna i Täby Konstsnöspår på Arninge Golfklubb, 
skidåkare i alla åldrar trängs runt det ca 2,3 km långa spåret från i bästa fall slutet av december fram 
till Vasaloppet varje vinter. Täby Konstsnöspår sköts av ideella krafter som lägger ner ett jättejobb på 
att få till spår för framför allt ungdomarna i Täby och Sundbybergs Skidklubbar - men där även andra 
har möjlighet att betala 80 kr per dag för att kunna åka. 

Att konditionsträning som längdskidåkning får mer och mer uppmärksamhet för de långsiktigt 
positiva effekterna gällande hälsan och kroppen. Av konditionsträning får vi ett starkare hjärta och 
reducerar risken för hjärt-kärlsjukdomar. Vår energibalans blir bättre, så att vi lättare håller vikten 
och förebygger diabetes. Fettförbränningen förbättras, vi får ett bättre humör och bygger upp ett 
starkt immunförsvar. Forskningen tyder dessutom på att motion förebygger cancer, speciellt 
hormonrelaterad cancer. 

Jag tror att Österåkers Kommun har möjlighet att kunna bygga en Konstsnöanläggning för 
längdskidåkning, antingen i redan befintliga Domaruddsspåret eller på annan plats - kanske vid nya 
Rosenkälla marknadsplats? Kostnaden är inte jättedyr. Jag var nyligen på ett besök i Filipstad och 
tittade på deras Konstsnöanläggning Kalhyttan, ett kuperat spår på 3,3 km där snökanoner fanns 
utplacerade längs hela spåret och där folk åkte från halva Värmland för att betala för att åka skidor. 
De har betalat ca 16 miljoner kronor för sin anläggning. Skulle en sådan anläggning finnas i 
Stockholmsområdet - varför då inte i Österåker? - skulle den betala sig på nolltid och sedan kunna bli 
en god inkomstkälla. 

Ytterligare ett steg är att bygga en skidtunnel som gjorts i Torsby. En skidtunnel - varför inte vid nya 
Rosenkälla marknadsplats? - skulle ge Österåker en unik ställning i Sverige. Det skulle gå att bygga 
hotell, campingplats, stugby runt denna anläggning. Under sommartid, på hösten och även under 
snöfattiga vintrar skulle folk från hela Sverige lockas till Österåker för att åka skidor. Här kan ni se 
mer information kring skidtunnel i Torsby: http://skidtunnel.se 

Jag tror att Österåker skulle kunna sättas på kartan på allvar om antingen en Konstsnöanläggning 
eller framför allt om en skidtunnel skulle byggas i kommunen. Det skulle betyda oerhört mycket för 
barn- och ungdomsidrotten och den kommunala folkhälsan om en sådan anläggning skulle byggas. 


