Till: Kommunstyrelsen i Vindelns kommun
För kännedom: Kommunchef Per-Eric Magnusson, Förvaltningschef Eric Thorstensson
samt Fritidschef Malin Bjurehn

Skrivelse angående nedläggning av Kläppaspåret
Bakgrund
Vindelns kommun har sedan tidigt 2018 fört dialog med Vindelns IFs längd och alpina sektioner
angående planer på ett skicenter på Buberget. I april 2018 lämnade föreningen ett samlat
utlåtande om kommunens planer där ett antal frågor listades.
I föreningens uttalande påminde längdsektionen kommunen om att Kläppaspåret behövs för
motionsverksamhet, "allmänhetens åkning", liksom för skolans idrottsundervisning samt att
Kläppaspåret även är mycket väl lämpat för att arrangera längdskidtävlingar. I uttalandet frågade
föreningen också hur ett framtida Skicenter med längdskidspår påverka driften på Kläppaspåret.
Under hösten 2018 och vintern 2019 hade Vindelns IFs längdsektion ytterligare dialog med
kommunens fritidschef, Malin Bjurehn, hela tiden utifrån den planerade inriktningen att ett nytt
skidspår skulle anläggas på Buberget.
Vindelns IF har i sak ställt sig positiv till en förflyttning av föreningens längdskidverksamhet till
Buberget under de förutsättningar som framgår av vår skrivelse från 2018-04-30.
Den 10:e maj informerades sektionsledaren för Vindelns IFs längdsektion av fritidschefen om att
kommunstyrelsens arbetsutskott tidigare samma vecka behandlat ett ärende om skidspår i
kommunen. Fritidschefen berättade att den enkät som kommunen skickade ut i slutet av mars
månad fungerat som grund för beslutet. Resultatet av enkäten har aldrig delgivits Vindelns IF
och ingen dialog har heller förts med föreningen angående slutsatser och förslag med anledning
av enkäten. Fritidschefen berättade att kommunstyrelsens arbetsutskott förelagts tre förslag till
beslut: 1. Att nyanlägga ett elljusspår på Buberget och lägga ner Kläppaspåret, 2. Att rusta upp
belysningen på Kläppaspåret och fortsatt drifta detta samt avstå från att nyanlägga ett elljusspår
på Buberget och 3. Att stänga Kläppaspåret och hänvisa åkarna till ideellt preparerade
dagljusspår i tätorten alternativt elljusspår i närliggande byar. Fritidschefen informerade
sektionsledaren för Vindelns IFs längdsektion om att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat
föreslå kommunstyrelsen det sistnämnda alternativet och att beslut i frågan skulle fattas 21:a
maj.
Konsekvenser för Vindelns IFs verksamhet av ett beslut om nedläggning av Kläppaspåret
Vindelns IF har tidigare beskrivit de olyckliga konsekvenser en nedläggning av Kläppaspåret
skulle få för tätortens skolors idrottsundervisning och elevernas möjlighet att utveckla och
uppvisa goda kunskaper. Det beslut som kommunstyrelsen nu föreslås skulle få långtgående
följder för skolans idrottsverksamhet liksom ökade kostnader för att kunna bedriva den
undervisning läroplanen föreskriver.
Föreningen Vindelns IF har en 111 årig historia. Vi är kommunens största idrottsförening och ger
våra medlemmar möjlighet att utöva sex olika idrotter. En nedläggning av Kläppaspåret
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omöjliggör fortsatt utveckling av längdverksamheten i föreningen. Längdsektionen har under
innevarande verksamhetsår för avsikt att återuppta skidskoleverksamhet och träning för
nybörjare och yngre barn. Om kommunstyrelsen beslutar i linje med det förslag
kommunstyrelsens arbetsutskott förordar ser sektionen ingen möjlighet att förverkliga dessa
planer då det skidspår som i så fall skulle finnas kvar i tätorten inte fungerar för att bedriva
organiserad träning på kvällstid och Tvärålunds IF redan bedriver barnverksamhet på skidspåret
i Tvärålund som Vindelns IF vare sig anser det rimligt eller har för avsikt att konkurrera med.
Ett kommande beslut om nedläggning av Kläppaspåret omöjliggör alltså återväxt i
längdsektionens verksamhet samtidigt som det försvårar för redan aktiva i sektionen att fortsätta
träna med föreningen. Risken är stor att längdverksamheten i Vindelns IF är utraderad inom ett
par år om kommunen gör allvar av planerna att lägga ner Kläppaspåret. Föreningen ställer sig
frågande till hur kommunstyrelsens arbetsutskott kan ställa sig bakom ett förslag till beslut som
omöjliggör en idrottslig längdskidverksamhet i Vindelns tätort.
Vindelns IF har gång på gång hört fritidschefen argumentera att kommunen har stora kostnader
för driften av Kläppaspåret och ställt motfrågan i förhållande till vilka andra kostnader som
kommunen anser att kostnaderna för Kläppaspåret är höga. De siffror vi har fått presenterade
för oss är att kommunen, utöver det bidrag föreningen mottar för spårskötseln, betalar cirka
10 000 kr per år i elkostnader för skidspåret och att reparationer av belysningen årligen kostar
cirka 15-25 000 kronor beroende på hur mycket som går sönder. Totalt kostar alltså driften av
tätortens skidspår kommunen under 100 000 kr per år. Det kan jämföras med att kommunen
tidigare år fattat beslut om att förlänga istiden i ishallen med en månad, vilket uppskattats kosta
100 000 kr utöver de kostnader som kommunen redan har för de månader som beslutats om is i
hallen. Det går alltså att lägga ytterligare pengar på en anläggning för hallidrott som redan kostar
kommunen mångdubbelt den summa som kommunen lägger på tätortens skidspår, men inte att
fortsätta drifta ett skidspår i tätorten.
Kommunens uttalande om att det är möjligt att åka skidor på ett skidspår i en närliggande by kan
endast syfta på Tvärålund eftersom inget annat skidspår i en närliggande by erbjuder möjlighet
till både klassisk skidåkning och skejtåkning med elbelysning. Det är cirka 1,5 mil till Tvärålund
från tätorten, men alla som nyttjar Kläppaspåret bor inte i tätorten. De som redan har ett par mil
in till Kläppaspåret skulle alltså få ytterligare 1,5 mil enkel väg till skidspåret. Om man jämför
logiken bakom kommunens beslut så skulle man med samma resonemang kunna stänga
bollhallen på Fritidscentrum med hänvisning till att det finns en idrottshall på Folketshus i
Hällnäs, som ju ligger på ungefär samma avstånd från tätorten som Tvärålund. Det är helt
orimligt och ett liknande förslag skulle knappast komma på tal för en hallidrott.
Vindelns kommun har som vision att vara Umeåregionens bästa kommun för barnfamiljer med
en hälsosam miljö. Längdskidor är en folkhälsobefrämjande fritidsaktivitet som tilltar i popularitet
i Sverige som helhet. Alla som åker längdskidor behöver inte ha som mål att tävla eller bli
elitidrottare, men alla mår bra av fysisk aktivitet och längdskidor är en skonsam motionsform. För
att ett träningspass ska bli av behövs ett skidspår och utan skidspår i närheten minskar
sannolikheten avsevärt.
Konsekvenser för andra föreningars verksamhet
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Vindelns IF har varit i kontakt med 7-Mila SK som arrangerar skidtävlingen 7-Mila. De är
bekymrade över att en inlandskommun som Vindeln ens kan överväga att avveckla ett
fungerande skidspår i tätorten och oroade över de långsiktiga följder detta kommer att få för
längdskidsporten i Vindeln och därmed underlaget för loppet 7-Mila.
7-Mila har tidigare haft en kurs för vuxna motionärer och efter det informerat Vindelns IF om sin
avsikt att hålla träningar för vuxna motionärer på Kläppaspåret. En nedläggning av spåret skulle
åtminstone försvåra för 7-Mila att starta en sån verksamhet då denna inte skulle kunna bedrivas
i tätorten.
Föreningen har även varit i kontakt med 7-Mila SK Cykelklubb som arrangerar ett fatbikerace på
Kläppaspåret i anslutning till loppet 7-Mila. Även dessa är bekymrade för sin tävlings överlevnad
då Kläppaspåret nyttjas för fatbikeracet.
Vindelns IF hr även pratat med SK Björnen som har delar av sin orienteringsverksamhet liksom
löpträningar på Kläppaområdet. Orienteringsklubben har ett erbjudande att vara medarrangör för
skidorienterings-SM 2020 som i så fall skulle gå på och runt Kläppaspåret. Föreningen ser ett
välpreparerat skidspår på Kläppa som en grundförutsättning för att skidorienterings-SM ska
kunna arrangeras i Vindeln 2020.
Inom föreningsidrotten är det alltså inte bara Vindelns IF Längdskidors verksamhet som
påverkas negativt alternativt helt omöjliggörs om kommunen gör allvar av planerna på att lägga
ner Kläppaspåret.
En serie händelser som försvårar längdsektionens verksamhet
De senaste åren har inneburit en serie händelser som försvårat eller satt käppar i hjulet för
Vindelns IF längdskidors verksamhet. Glädjen över de beviljade vindbygdsmedlen för att byta ut
den mögelskadade kuren på Kläppaspåret mot en klubbstuga förbyttes snart i förtvivlan då det
framkom att detaljplanen för marken innebär att den inte får bebyggas och kommunen inte såg
nån möjlighet att göra ett undantag för att längdsektionen skulle kunna få en fungerande lokal
vid skidspåret som skulle kunna nyttjas för att utveckla träningsverksamheten ytterligare.
Planerna på ny klubbstuga fick alltså läggas på is i väntan på den nya detaljplan som
kommunen avsåg arbeta fram i samband med byggnationerna av ny simhall.
Under hösten 2018 och tidig vinter förbereddes för övertagandet av den nya driftsansvariga på
Fritidscentrum. Längdsektionen blev då informerade av denna om att den vallabod sektionen
delar med 7-Mila SK inte längre skulle kunna nyttjas som tidigare utan att den skulle vara öppen
för allmänheten och att allt som förvarades där efter sista februari skulle vara fritt för alla med
verksamhet på Fritidscentrum att nyttja. Sektionen förklarade det orimliga i detta då sektionen
förvarar grenspecifik träningsutrustning, spårdragningsutrustning och försäljningsvaror i
vallaboden. Vidare påtalades att sektionen inte kunde acceptera att exempelvis
spårdragningsutrustningen nyttjades av utomstående och att denna i så fall inte skulle kunna
förvaras i vallaboden. De driftansvariga vidhöll sitt uttalande.
I april blev längdsektionen varse ett mail till vår systersektion, fotboll, där de driftansvariga
meddelade att längdsektionen hade lovat städa ur vallaboden efter säsongsavslut. Något sånt
löfte hade aldrig getts.
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En lång rad med yttre händelser har alltså påverkat sektionens möjlighet att fokusera på att
utveckla verksamheten. Ovanpå det kommer kommunens planer på att stänga längdsektionen
verksamhetslokal, Kläppaspåret, som ett dråpslag mot verksamheten. Det är sektionens
bedömning att kommunen med ett sånt beslut aktivt dödar förutsättningarna för Vindelns IFs
längdskidverksamhet.
Yrkande
Vindelns IF anser att kommunens konsekvensanalys är bristfällig alternativt helt saknas och
yrkar på att kommunstyrelsen återremitterar frågan om Kläppaspåret till tjänstemännen för
beredning som ger en tydlig anvisning om att denna ska ske i samverkan med Vindelns IF och
övriga föreningar som bedriver verksamhet på Kläppaspåret.
Vidare yrkar Vindelns IF på att kommunen fattar ett långsiktigt beslut om fortsatt drift av
Kläppaspåret så att vår längdsektion liksom andra föreningen som bedriver verksamhet på
Kläppaspåret får möjlighet att fokusera på att utveckla denna snarare än behöva fundera på
alternativa lokaler för verksamheten eller om de alls kan bedriva nån verksamhet.
I det fall kommunen väljer att satsa på ett nytt skidspår på Buberget yrkar Vindelns IF på fortsatt
drift av Kläppaspåret fram till dess att en sömlös överflyttning av tätortens längdskidverksamhet
till det nya spåret är möjlig.
Vindeln 2019-05-15

Joel Lindfors
Ordförande Vindelns IF

Annika Svensson
Sektionsledare Vindelns IF längdskidor
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