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Aktiv fritid i hjärtat av 
Stockholms Stad



Hammarbybacken
Ett insteg till ”vinter- och snövärlden” 

för Stockholmare

• Friluftsdagar för Stockholmstads grundskolor 
är gratis i Hammarbybacken och vi har ca 
3,000 barn som åker utför hos oss under en 
normal säsong.

• Alla på Snö är ett samarbete med svenska 
skidförbundet där åk 4 i grundskolan får en 
chans att utforska snöglädje i 
Hammarbybacken tillsammans med ledare och 
lärare från gymnasieskolor. Detta sker under 5 
dagar där vi tar emot 120 elever per dag.

• SK United/Vintergration - En satsning på att få 
nyanlända att prova på skidåkning.

• DIF Alpin - Alpina klubben som har 
Hammarbybacken som hemmabacke.

• Värmdö Freestyle

• Puckelträning- och tävling

• Friluftsfrämjandet driver gruppskidskola.



En utvecklad ”vinterlekpark” för ännu fler

• Öppen och tillgänglig skidåkning mitt i 
Stockholm för alla.

• Valles Vinterlandskap med hög tillgänglighet 
för barnfamiljer (rullband, uteplats mm).

• Byggnad på toppen med sittlift för året-runt-
bruk



Hållbarhet 
Hammarbybacken för ”hållbara” 

Stockholmare

• SkiStar vill tillsammans med 
Stockholms Stad skapa 
förutsättningar för rörelse och fysisk 
aktivitet för en allt mer stillasittande 
och stressad stadsbo.

• Bli en naturlig plats för Stockholms 
skolor och förskolor, vinter som 
sommar.

• Generation Pep och SkiStar har 
startat ett samarbete för att 
överbrygga socioekonomiska 
faktorer att inspirera barn och 
ungdomar till rörelseglädje. I 
samarbete ser vi att 
Hammarbybacken kan spela en 
avgörande roll. 

• Tillsammans bidrar vi till Stockholms 
folkhälsa och FN:s globala 
utvecklingsmål, Agenda 2030
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SkiStar presenterar        
Sports & Adventures

Aktiv semester i fjällen tillsammans 
med familj och vänner.

SkiStar Sports & Adventures är SkiStars 
semesterkoncept för barmarkssäsongen 
där vi erbjuder välbefinnande och aktivitet 
för hela familjen med hög trivsel och 
kvalitet.

Målgrupp

SkiStar Sports & Adventures riktar sig till 
en bred målgrupp; familjer och vänner 
som vill ha en aktiv semester med hög 
komfort, inkluderande dom som kanske 
aldrig tidigare varit i fjällvärlden på 
sommaren…

… och Hammarbybacken är en naturlig 
del i aktiveringen av våra gäster året runt.



Höghöjdsbana

Zipline

Pumptrack

Utegym

Vattensport

Sommarskidåkning

XC cykling

Hike/vandringsleder

Sittlift och toppstuga

Cykeltvätt

Flowtrail Down Hill

En utvecklad ”sommarlekpark” för ännu fler



Sammanfattning
Hammarbybacken året runt

• Tillsammans med Stockholms Stad vill 
vi aktivera Hammarbybacken året runt

• Vi tar vinterns satsningar i 
Hammarbybacken vidare till…

• … barmarksperioden genom ”SkiStar 
Sports & Adventures” med 
Hammarbybacken i fokus!

Tillsammans skapar vi en hållbar framtid 
med fokus på rörelse och miljö


