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Styrelsen har haft 14 protokollförda styrelsemöten från föregående årsmöte.

Huvudsakliga verksamheter
Verksamheten för Deje Alpina klubb i Dömlebacken har under säsongen 2021/2022 präglats av
Coronapandemin och dess restriktioner. På grund av Coronapandemin har inte klubben haft 
öppet i serveringen i restaurangen eller värmestuga. Skiduthyrningen har varit öppen.
Verksamheten har styrts av de restriktioner och rekommendationer som funnits från SLAO. 

Snötillverkningen under säsongen kom i gång i den 27 November och tillverkningen slutade 
den 25 December pga trasig pump och ingen mer tillverkning av snö kunde fortsätta. Både 
huvudbacken och parken kunde öppna.

Backen öppnade den 22 December och stängde den 3 April. Totalt hade backen öppet vid 57 
tillfällen och backen var uthyrd vid några tillfällen. Skidskolor genomfördes trots 
coronapandemin och anpassades efter restriktioner.

Viss träningsverksamhet samt skidlek utfördes i klubbens regi trots coronapandemin.
Tyvärr genomfördes inget Dömle Night Light under säsongen pga coronapandemin.
En dag med skidtest utfördes den 5 Februari.
Allt arbete, snöläggning, bemanning, arbetsdagar mm, utförs ideellt.

Inför kommande säsong kommer installation av vattenintag/byte av brunn till vår 
snöförsörjning vara vital för kommande säsong



För övrigt har verksamheten för Deje alpina klubb inneburit drift av Dömlebacken både under 
vintertid och sommartid. Under vintersäsongen har arbetet bestått av arbete i lift och kiosk 
samt snöläggning och pistning av backe och kontinuerligt underhåll av anläggningen och 
maskinpark. Fyra arbetsdagar i backen har genomförts, två på hösten och två på våren. Under 
perioden då backen inte har öppet för allmänhet läggs tid på service och underhåll av 
fastigheter, maskiner samt lift- och snösystem.
En stor pengakrävande investering är bla en ny brunn med mkt tidskrävande arbete framöver. 

Slutord

Föreningen är drivande fortsatt ideellt. Föreningen kommer fortsatt att investera i backen 
utifrån ett miljö- och energibesparingsperspektiv. Därmed är en stor fråga för kommande 
säsong ang mkt ökade kostnader för drivmedel samt el, om det ens är möjligt för snöläggning 
samt att driva anläggningen inom rimliga kostnader? 
Vi hoppas på fortsatt bra kommunikation samt möjligt stöd från kommunen för att få fortsatt 
hjälp med drivande av anläggningen. 

Helt ny hemsida med information kommer släppas från 1 November 2022. 

Härmed vill styrelsen tacka alla för det enorma ideella arbete som har utförts av 
medlemmarna. Det är ert arbete som gör att backen kan hållas öppen. TACK.
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