Till Kommunstyrelsen, Hylte Kommun
PISTMASKIN COOL-SKI ÖRNVALLEN
Hjärtat i Skidklubben Hyltes verksamhet är konstsnöanläggningen Cool-Ski på Örnvallen.
Där har vi nu under flera säsonger bedrivit vår verksamhet med träning och tävling på konstsnö under
förhållandevis milda vintrar. De största investeringarna med nedgrävt vatten- och pumpsystem
samt snökanoner gjordes 2011. För att snöbädden ska bli användbar för skidåkning krävs, förutom snöskoter
med spårsläde, också pistmaskin som jämnar ut snön och där har vi nu problem.
Vår pistmaskin på Cool-Ski har fel på elsystemet vilket gör den obrukbar.
Dessutom har den vid två tillfällen utsatts för meningslös skadegörelse där maskinens alla rutor samt delar av
inredning och manöverdon förstörts. Under en längre tid har vi, med hjälp från flera håll, försökt lokalisera och
åtgärda elfelen men utan större framgång. Reservdelar till maskinen går ej att få tag på. Slutsatsen är att
maskinen behöver bytas mot en nyare och driftsäker maskin där tillgången på reservdelar är säkerställd.
Byte av pistmaskin är en avsevärd kostnad men måttlig i jämförelse med de pengar som investerats i hela
anläggningen som i alla andra avseenden fungerar bra.
Skötseln och arbetet med snötillverkningen på Cool-Ski är också avgörande för funktionen men trots att
föreningen är liten utförs detta, dvs tusentals timmar per år, ideellt av medlemmar. Vi har i år förbättrat
organisationen och utökat antalet personer kring snötillverkningen.
Engagemanget är stark bland våra medlemmar och vi har på senaste tid märkt ett ökat intresse för sporten.
Vi önskar, med en välfungerande anläggning, locka fler till skidsporten som passar så bra för alla åldrar och
ambitionsnivåer. Vi vill ha ett skidspår för nybörjare till elit, för småbarn, ungdomar, vuxna och pensionärer.
Därför har vi också skidor och annan utrustning till utlåning till barn och ungdomar som kommer till Cool-Ski.
Som enda konstsnöspår i kommunen har Cool-Ski ett enormt värde för skidsporten och folkhälsan.
Vår förhoppning är att värva fler nya medlemmar till våra träningar och tävlingar, få en ansenlig mängd
människor att prova och upptäcka skidåkning som motions- och rekreationsaktivitet och starta nya
barngrupper i vinter. Vi planerar också att arrangera tävlingar på Cool-Ski.
Som vi alla vet är vintervädret inget att förlita sig på och vi har också varit nästan helt beroende av konstsnö för
att bedriva skidåkning under de senaste åren. Konstsnöanläggningen är helt beroende av en fungerande
pistmaskin för att skapa spårunderlaget och en investering i en ny pistmaskin är avgörande för
snöproduktionen under kommande säsong.
Efter en genomgång av begagnatmarknaden har vi kommit fram till att 300 000 kr är en rimlig summa för inköp
av en begagnad pistmaskin inklusive transportkostnad. Skidklubben Hylte bedömer att vi, genom egna medel
samt sponsorhjälp, kan bidra med ca 100 000 kr till denna investering vilket gör att ca 200 000 kr saknas och vi
vänder oss härmed till Hylte kommun för hjälp med finansieringen. Detta är en investering som kommer till
glädje för en stor del av kommunens invånare och vi diskuterar gärna hur vi kan bli ännu bättre på att sprida
information och öppna upp vår anläggning för fler.
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