
Saltsjöbaden  konstsnöarenan 20 december 2018 

Information till boenden på Ljuskärrsberget 

Allt pekar nu på att snökanonerna sätts igång fullt ut för snöproduktion till skidspåret 
fredag 21/12 - lördag 22/12. 

Snöproduktion 
När det nu blir tillräckligt kallt kommer vi att producera ett snötäcke på så kort tid som 4-5 dygn och som ska 

räcka till hela anläggningen. Snöproduktionen börjar vid drivingrangen och väntas pågå där i något dygn; sen 

flyttas snökanonerna vidare utmed hål 18 till 17 för att sen flyttas vidare över lugna promenaden bort mot hål 16 

och 15. Parallellt med detta börjar pistmaskinen sitt jobb och på korta sträckor etableras bädden snabbt. Ju fler 

minusgrader desto snabbare snöproduktion. 

Vattenrör och elledningar är nedgrävda under mark över hela sträckningen på 1,4 km. Detta gör att vi kan 

skapa en spårslinga på 2,5 km utan onödiga transporter av snö och vi får också en snabb, effektiv 

snötillverkning på kort tid. Med 14 stycken möjliga platser att koppla in snökanonerna kan vi tillverka snön där 

den behövs. Snöbädden blir ca 80 cm hög och 5 meter bred. 

Samarbete med kommunen 
Nacka Kommun har sen flera år tillbaka varit en del i projektet och är en nära samarbetspartner. I samråd med 
kommunen har vi utfört ett antal åtgärder inför den här säsongen för att eliminera ljudnivåer och miljöpåverkan. 

1.  All el plockas nu från en basstation och inte som tidigare från ett dieselverk.
2. Vi har 14 stycken etableringspunkter vid snötillverkning för att snabbt producera snö på plats.
3. Vi minimerar långa körningar med pistmaskinen genom att snön produceras där den ska vara.
4 .  Tillsammans med miljöenheten har vi upprättat ljudkartor, tittat på topografin och gjort en ordentlig 
genomgång; allt för att minimera ljud och andra aktiviteter som kan vara störande. 

Den ordinarie driften av arenan 
När all snötillverkning är genomförd ställs snökanonerna in för att fokusera helt på befintlig snöbädd. Mellan 3-5 
dagar i veckan kommer pistmaskinen att preparera spåret. Rutinen för detta är att maskinen vid ett tillfälle åker runt 
och fräser snöbädden och därefter avslutar med att dra nya spår, ett arbete som kräver runt en timmes 
jobb. Den första halvtimman går åt på drivingrangen och hål 17/18 och den andra åker vi över lugna 
promenaden till hål 15/16. Tiden för detta ligger i anslutning till stängning av arenan som normalt är kl 22.00. Vi 
"drar" spår på kvällen för att låta spåren "vila" över natten för att på så sätt frysa fast och bli i toppkondition till 
nästa dag. 

Verksamheten 
IF och Saltsjöbadens Golfklubb har gemensamt startat upp Saltsjöbadens Konstsnöarena i syfte att kunna 
erbjuda längdskidåkning för barn, ungdomar och vuxna. Nu kan vi erbjuda skidverksamhet under helt andra 
former än tidigare till de många träningsgrupper som besöker och för samtliga skolor i vårt upptagningsområde 
som ordnar friluftsdagar på arenan. Närheten till en befintlig parkeringsplats och anpassning till 
funktionsnedsatta personer bidrog starkt till valet av placering. 
Vi hoppas att alla uppskattar satsningen. Vi som lägger ner massor av ideella timmar på satsningen är 
människor med ett brinnande intresse för skidåkning. Att bo i närheten av en skidan läggning uppfattas av 
många som något väldigt positivt och höjer områdets attraktivitet. Ta tillfället i akt och kom ner och ta ett snack 
med oss som jobbar med arenan eller njut av härlig skidåkning. 

Mer information finns på  www.saltisskidor.se  eller på vår Facebooksida - Saltsjöbadens Konstsnöarena. 

Varmt välkomna, 

Michael Jacobson 
Saltsjöbadens IF Skidor 


