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Ursäkta röran, vi bygger om
Intresset for både slalom och snowboard växer och trycket på den alpina anläggningen vid
Väsjön har varit högt under många säsonger. Därfor satsar Sollentuna kommun på att bygga
ut backen. Under våren kommer det därfor att pågå anläggningsarbeten.
Skogspartiet mellan barnbacken och slalombacken görs delvis om till en så kallad fimpark
med olika typer av hopp, räcken och halfpipe. Anläggningsarbetena startar i slutet av april
med att delar av skogspartiet mellan nedfarterna avverkas och att marken jämnas ut.
Störande byggtrafik kommer att köra på närliggande vägar, även genom Edsberg. Detta ber
vi om ursäkt for och hoppas att ni som bor och verkar i området kan stå ut med detta under
en kortare tid.
Verksamheten i Väsjöbacken kom igång rekordtidigt (13 december) denna säsong och
köerna har ringlat sig långa till liftarna. Liftarna är i behov av renovering och kapaciteten
behöver bli större så i budgeten fOr 201 I bestämde sig Sollentuna kommun for att göra en
rejäl upprustning av de alpina anläggningarna. Tio miljoner kronor är avsatta for bland
annat tillskott med fYra nya liftar, en ny nedfart med en så kallad fimpark (speciellt for
snowboardåkare anpassad backe) samt större kapacitet på snökanonerna som också ska bli
tystare.
Parallellt med ombyggnaden av Väsjöbacken, som beräknas vara klar till säsongen 2012 2013, sker även en utökad dialog om hela sportfåltets framtid. Hur bör Edsbergs sportfålt
utvecklas? Frågan hänger ihop med Väsjöområdets detaljplanering och kommunen
arrangerar en utställning om sportfåltets utveckling i Edsbergs bibliotek den 20 och 21 maj
dit alla är välkomna. Politiker och tjänstemän vill gärna ha dina synpunkter på hur
sportfåltet kan utvecklas.
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