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Vi vill börja med att rikta ett stort tack till alla samarbetspartners och företag som tillsammans med oss vill skapa 
en verksamhet för aktivare barn och ungdomar. Vi lämnar bakom oss en fantastisk vintersäsong på många sätt 
trots att vi just då befann oss mitt i en pandemi.  
 
Inför säsongen installerades ett nytt kyltorn samt att vi införskaffade oss två nya snökanoner. Det nya kyltornet 
kyler ner vattnet från 6 grader till bara 1 grad innan det sprutar ut ur våra snökanoner, detta medför att vi kan 
producera snö vid högre temperaturer än tidigare. Detta projekt gjordes möjligt av ett bidrag från Leader 
Mälardalen. 
 
När kallgraderna väl kom så lyckades vi med otrolig vilja, engagemang och ideellt arbete få till en riktigt bra backe, 
den 18:e Januari öppnade Teknikbacken vilket var underbart när vi året innan inte ens kunnat ha öppet en dag. 
Under vintern arrangerade vi tre tävlingar på hemmaplan och hade öppet för allmänheten 54 dagar.  
 
Trots pandemi och stängd värmestuga hade väldigt många besökare under säsongen, då alla inomhusaktiviteter 
inte gick att utföra lockades man istället till Teknikbacken. Detta medförde nya utmaningar för oss som tex. 
avgränsningar för att hålla avstånd, servering utomhus, agera coronapoliser som påpekade om inte avstånd hölls 
osv.  
 
Vår skidskola var även den i år mycket populär och alla platser tillsattes väldigt fort. Många av dessa barn har 
redan visat intresse för att vara med i en träningsgrupp till kommande säsong vilket vi tycker är extremt kul.  Som 
tidigare år var vi även i år med i Skidförbundets satsning ”Alla i bana” som innebär att alla som vill kan komma och 
testa att åka  en storslalombana under vissa utsatta tider. 
 
Pandemin medförde tyvärr att vi inte fick lov att tävla så mycket, däremot tränade vi massor så till kommande 
säsong ser vi fram emot många fina prestationer. 
 
Boka din företagsaktivitet hos oss! 
Anlita gärna vår anläggning till företagsevents och kickoffer. Ha backen och vår cafeteria helt för er själva och vi 
hjälper er att arrangera en tävling på era villkor. Kontakta oss för mer information så skräddarsyr vi något som 
passar er. Kontakta oss på: info@arbogaalpina.se 
 
 


