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En stor fritidsgård kan komma att gå i graven?
Mitt namn är Putte Näslund och jag brinner för idrott och för Kramfors Alpina. Är snart 50 år, född
och uppväxt i Kramfors. Idrotten blev tidigt en stor del av min vardag. Kanske då framför allt inom
fotbollen i Kramfors Alliansen, 20 år i A-laget. Spelade även ishockey med Kramfors Alliansen och IFK
Nyland, men en handledsskada satte stopp för fortsatt spel vid 25-års ålder. Efter min aktiva karriär
som spelare har jag fortsatt som aktiv ledare inom alpint och fotboll. Sommartid är jag idag ledare
inom fotbollen i Bollsta IK. Vintern tillbringar jag större delen av min fritid i slalombacken, med
träning, snöproduktion, liftvaktsjobb, kioskarbete, uthyrning av skidor och styrelsearbete. Många
gånger så har nog idrotten gått före både skola och kanske andra viktiga saker i mitt liv. Har två fina
döttrar som också håller på med idrott. Sandra vet nog alla vem det är. Selma är Sandras lilla syster
och hon är aktiv inom tre olika idrotter. Hon lägger mycket tid på hästar, men håller även på med
slalom och fotboll.
Tyvärr håller våra politiker på att släcka min låga och även lågor hos andra inom Kramfors Alpina. I
tidningar och i medier har många visat ett fantastiskt intresse av allas vår latbergsbacke. Vissa tycker
att den ska vara kvar, andra tycker att kommunen ska stänga den. Jag vill därför lyfta ett antal saker
som jag tycker ni ska ta mer er på ”kammaren”.

Min Roll i Kramfors Alpina
Under mina 17 år i föreningen har jag till största delen fungerat som tränare i Kramfors Alpina och
den sammanhållande länken bland tränarna i föreningen. Från månadsskiftet sept./okt fram till Jul
bedriver vi barmarksträning, inom och utomhus. Så fort vi har snö i Latberget brukar träning på snö
starta. Under säsongen bedriver vi träning 2 – 3 gånger i veckan för våra ungdomar. Från vecka 1 till
vecka 18 finns det olika tävlingar som man kan delta på under helgerna. Hur många tävlingar man
deltar på, är upp till var och en. Har varit verksam i styrelsen sedan 2006 och under säsongen
2017/2018 även fungerat som ordförande i föreningen.

Fritidsgård
Samtidigt som Kramfors Alpina bedriver träning i latbergsbacken är den också öppen för
allmänheten. Backen är öppen 5 dagar i veckan kvällstid, lördagar, söndagar, lovdagar, friluftsdagar
samt två dagar då klubben har nattöppet. Veckor då det är som bäst är det närmare 500 personer
som nyttjar anläggningen. Vad jag vet finns det bar två anläggningar i Kramfors centrum som man
kan nyttja samtidigt som det bedrivs träning, Simhallen och Latbergsbacken!

En förening Förändras

Vet att det finns många stora elskälar i våra föreningar runt om i kommunen. Många precis som jag,
lägger ner större delen av sin tid i föreningen för att få den att fungera och finnas kvar. En förening
förändras med tiden. Så också Kramfors Alpina.
Genom åren har vi Kramfors Alpina haft turen med att ha ett antal föräldrar som jobbat skift. En del
av dem har under sina lediga dagar på dagtid lagt ner ett fantastiskt jobb i vår backe genom att röja,
bygga, svetsa och laga. Med andra ord hjälpa kommunens dagpersonal med det dagliga underhållet.
Tyvärr har dessa personer av olika anledningar försvunnit ur vår verksamhet. I dagsläget ser vi i inte
att vi har dessa personer eller att de är på väg in.

Sammarbete Fritidsnämnden
Genom åren har Kramfors Alpina haft ett mycket gott samarbete med våra tjänstemän på
fritidskontoret. Tidigare var det Hasse Bylund och idag är det Patrik Asplund som är vår kontaktman.
Inför varje säsong har vi tillsammans haft bra möten om latbergsbacken. Vilka investeringar klubben
vill och tänker göra, samt hur personalfrågan ser ut inför vintern. Personalen som kommunen har
placerad i backen kommer från Samhall och kan förändras år från år. Därför har personalfrågan varit
en viktig kugge i vårt samarbete.

Snöproduktion
Snöproduktionen är en av punkter som diskuterats flitigast på våra möten. Att producera snö i 21
dygn kräver sina arbetstimmar. Framför allt om den ska produceras i mörker eftersom strömmen till
backen inte räcker till för att ha lyset tänt. Dagtid har kommunen haft personal och kvällar och nätter
har föreningens medlemmar gjort ett fantastiskt jobb med snöproduktionen. Vi ska inte sticka under
stolen med att det varit en del slitningar mellan kommunens personal och klubbens medlemmar då
man på sina håll inte utfört sitt jobb på ett bra sätt. Snöproduktionsanläggningen har genom åren
finansierats av klubben utan bidrag från kommunen. Genom att söka bidrag från olika fonder har
klubben år från år byggt upp en allt bättre anläggning. Kramfors Alpina äger idag Pump och pumphus
vid ån, Pumphus vid dalstation med Högtryckspump, Vattenledning mellan pumphusen,
Kompressorhus med kompressor, Vatten och luftledningar som ligger i backen. Snökanoner och
slangar för vatten och luft. Allt har till stora delar byggts med idiella krafter.
Inför säsongen 2016/2017 investerade klubben i en större Högtryckspump vilken medförde att vi
kunde minska antalet snöproduktionsdygn från 21 till 10. Allt för att underlätta för oss i föreningen.
För att klara strömtillförseln för driften av högtryckspumpen fick ett dieselverk hyras in. Problemet
med att hyra, är att vi inte kan styra vädret, vilket kan medföra stora hyreskostnader. Så inför
säsongen 2017/2018 köpte klubben in ett eget elverk.

Hjälp från kommunen
Redan 2016 ville vi ha ett möte med våra politiker och vår kommunchef och prata framtid för
latbergsbacken. Av någon anledning så ville de då inte träffa oss. Redan i början av Maj våren 2018

aviserade vi i Kramfors Alpina att vi behövde hjälp. Anläggningen börjar bli mer och mer eftersatt och
då klubben inte har möjlighet att göra samma insatser som tidigare blir det svårt.
Snökanonsanläggningen behöver också ses över så att den är säker och inga olyckor inträffar. Alla
byggnader utom en ägs av Kramfors Alpina och alla kräver sitt underhåll. I kommunens byggnad är
skiduthyrningen inrymd och den läcker som ett såll! Klubben har vid ett antal tillfällen fått tömma
vatten ur pjäxor. Nu är hela bygganden slut och att byta tak är som att kasta pengar i sjön.
Under våren har klubben haft ett antal bra möten med P Asplund på Fritidsnämnden hos kommunen.
Vi har vänt och vritt på mycket för att hitta lösningar för att vi tillsammans ska kunna lösa det dagliga
underhållet och driften i backen. Klubben saknar dessutom inför vintern en egen pistmaskinsförare.
Men då P Asplund även meddelade att kommunen till vintern bara hade en person att placera i
backen, så blev det än svårare för oss. I början av Juli fick vi till ett möte med våra politiker Jan Sahlen
och Malin Svanholm. Vi hade ett bra möte då vi berättade om vår verksamhet samt lyfte fram våra
problem. Tyvärr har kommunen ett underskott på 50 miljoner och nått ja eller nej fick vi inte om att
backen skulle vara kvar.

Vad hände sen?
Efter semestern hade Politikerna och P Asplund ett möte och politikerna gjorde då det ganska enkelt
för sig genom att lasta över problemet till tjänstemannen P Asplund på kommunen.
Torsdag 15 augusti 2018 kontaktade P Asplund mig om att han vill ha ett möte med klubben så fort
som möjligt för att se över vilka resurser som vi verkligen behövde.
Måndag 20 augusti 2018 sitter Kramfors Alpinas styrelse i möte med P Asplund. Vi konstaterar då
gemensamt att vi behöver hjälp med saker som: Pistning under helger. Arbetsledare för kommunens
personal i backen, bemanning snöproduktionen, bemanning lift och skiduthyrning lov- och
friluftsdagar.
Patrik Asplund räknar på mötet ut att om kommunen måste köpa in dessa tjänster skulle en summa
av 250 000 – 300 000 kr behövas. Vill förtydliga att vi i Kramfors Alpina inte har begärt en krona.
Summorna som florera i media kommer inte från klubben.
Under tisdag 21 augusti 2018, förmiddag har P Asplund möte med Politikerna igen. Ekonomisk hjälp
till önskade tjänster blev blankt nej.
Jag och P Asplund pratas vid och han vill se över om han kunde lösa ett på annat sätt.
Under onsdag 22 augusti 2018 får jag besked av P Asplund om att han inte får ihop ett. = Ingen
backe.
Under Onsdagkvällen skickade jag in en fråga till valduellen i Kramfors till våra politiker: Ska
Latbergets slalombacke utvecklas och finnas kvar?
Torsdag 23 augusti 2018 svarar både Jan Sahlén (S) och Ida Stafrin (C) på frågan i direkt sändning, Jan
Sahlen svarar att målsättningen är att backen ska vara kvar.
Fredag 24 augusti 2018 ringer jag P Asplund för en kommentar om politikernas uttalande. Han
meddelar att det inte finns några nya besked från våra politiker om hur man tänker lösa våra
problem. Vi i klubben önskar ha ett nytt möte med våra politiker kommande vecka, men de
meddelar att de inte vill diskutera latbergsbacken förrän efter valet.

Söndag 26 augusti 2018 kallar Styrelsen i Kramfors Alpina till ett medlemsmöte och där beslutar
medlemmarna att vi ska gå ut med att vi stänger backen i vinter.
Onsdag 28 augusti meddelar Jan Sahlén att backen ska vara öppen i vinter och man tillsammans med
klubben tittar på konstruktiva lösningar.
Fredag 30 augusti har varken kommunen eller politikerna hört av sig till klubben om vilka
konstruktiva lösningar man tänker använda. Innan jag går hem från jobbet så ringer jag till P Asplund
för att få veta vem i Kramfors alpina de för dialog med om de konstruktiva lösningarna. Enligt P
Asplund är läget oförändrat och det är han som fått i uppgift att hitta en lösning.
Tycker det är mycket illa att en politiker som Jan Sahlen via media går ut till allmänheten med
uttalanden och lovar saker som han inte har full täckning till eller ens en lösning på.

Framtiden
Klubben har sedan i våras stått i startgroparna med att fortsätta investera i anläggningen, samt
planera för uppbyggnad av toppstugan. Men med anledning av att vi inte vet om backen ska finnas
kvar så står toppstugan fortfarande som ett monument på toppen, och investeringarna har fått
skjutas på framtiden.
Att få igång backen för träning och så att allmänheten kan nyttja den kan säkert göras på olika sätt.
Vill åter betona att vi inte är ute efter pengar. Borde finnas resurser i form av personal från andra
anläggningar eller avdelningar inom kommunen. Det handlar om 10-12 dagar, den tid då
snöproduktionen pågår. Finns säkert andra bra lösningar också, men ska vi på sikt ha backen kvar så
måste också en långsiktig plan upprättas. Tyvärr brinner det i knutarna och klubben kan inte stå och
vänta längre.

Andra Föreningar
Jag har full förståelse för att alla föreningar brinner för sin verksamhet. Att kommunen målar och
byter tak på ishallens omklädningsrum i latberget, satsar på ett nytt ridhus är fantastiskt possitivt för
vår kommun och de föreningar som nyttjar anläggningarna. Men för oss som hela tiden får höra att
det inte finns resurser eller pengar sticker det i ögonen. Om man räknar bort allt som Kramfors
Alpina byggt upp i latberget genom åren, finns det inte mycket som har hänt de senaste 50 åren. Jag
är inte ute efter att man ska plocka pengar från andra anläggningar för att rädda en annan. Bättre att
vara rakryggad och ge ett dåligt besked till berörda än att ge ett svävande svar eller inget svar alls.
Och vill våra politiker att folk ska bo kvar eller flytta till vår kommun måste vi vara attraktiva för
företag och människor. Man måste ge alla företag och föreningar förutsättningar för att kunna
bedriva sin verksamhet i olika delar av vår kommun. Plockar vi bort skola, affär och
fritidsanläggningar på olika platser i kommunen kommer ingen att flytta dit.
Ibland kanske man måste satsa för att ta sig ur en kris?

Återstår att se vilka föreningar som drabbas av nästa sparkrav. Kommande säsong har nämligen
fritidsnämnden ett sparbeting på ytterliggare 1 miljon kronor enligt P Asplund.

Sammanfattning
Igenbommande fönster och dörrar är ingen trevlig tanke i vår backe. Att hjälpa oss med
bemanningen samt presentera en hållbar framtidsplan kan inte vara problemet. Tyvärr ser styrelsen
och våra medlemmar att det ändå är en risk att vi är för sent ute. Investeringar som klubben tänkte
göra kommer inte att hinnas med och därför tror jag inte att Latbergsbacken kommer att vara öppen
i vinter. Enda chansen till att den kommer att vara öppen är nog att hoppas på alla ni som tycker,
önskar och vill att den ska vara kvar.
För någon hjälp av våra politiker kommer vi inte att få. För dem är det enklare att lämna över
problemet till en tjänsteman.
Driver idag ett eget företag, i en kommun som jag varit mycket stolt över. Men stoltheten är utbytt
till stor besvikelse över hur man hanterar vår förening och andra saker i vår kommun. Funderar i
dagsläget både en och två gånger om man ska förflytta företaget och mig själv?
Hoppet är det sista som överger en brukar man säga. Jag hoppas att backen blir kvar så att våra
ungdomar och alla ni andra som tänker bo kvar kan nyttja den på er fritid och in i framtiden.
Onsdag den 12 september har klubben årsmöte och ett definitivt beslut kommer då att tas.

Ett tack till er som tagit er tid att läsa mina tankar.

Putte Näslund
Kramfors Alpina

