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Äntligen är beslutet fattat och projektet Over Kölen kan dra igång på
allvar!
Syftet med projektet är att skapa en motions-, idrotts- och utbildningsanläggning på ca 1 200 kvm vid gränsen. I direkt anslutning till
denna anläggs ett skidstadion, en skidlekplats och en 2,5 km elbelyst
konstsnöbana. Därutöver framställs en orienteringskarta för att erbjuda
motionsaktiviteter året runt. Vandringsleder utmed gränsen stakas ut för att
anknyta till redan befintliga leder i norr och söder.
Projektet har som övergripande mål att förbättra livsmiljön och hälsan bland
invånarna i gränsregionen samt att bevara och främja den specifika natur som
finns i området. Anläggningen skall också bli en mötesplats för människor på
båda sidor av gränsen där gemensamma konferenser och utbildningar skall
arrangeras.
Den Interregionala beslutsgruppen för Inre Skandinavien har för år 2006
beviljat Årjängs och Marker kommuner ca 2,4 mrk i statliga Interregmedel.
Projektet, som totalt omsluter 6 mkr, har ungefär 4 mkr i kontanta medel
att förfoga över.
Projektledare är för Norges del Nils Skogstad och på den svenska sidan
Thore Berglund. Dessa kommer att arbeta deltid och står till förfogande
för frågor och idéer kring projektet.
Ett första möte hölls i Örje den 29 december med projektledare, kommunerna
m.fl. närvarande. Övergripande frågor rörande projektet diskuterades.
Det är mycket som måste falla på plats, allt ifrån arbetsformer och
praktiskt genomförande till frågor om offentlig upphandling, ekonomisk
redovisning och information.
Redan nu har det dock börjat hända saker på Kölen. Arbetsförmedlingen, som
bidrar med arbetskraft motsvarande 1,5 mkr, har med sitt manskap påbörjat
röjning och markarbeten på den blivande konstsnöbanan under ledning
av Leif Granhlund.
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Under lördagen den 14 januari träffades delar av styrelsen från Over
Kölen AS och representanterna från Årjängs och Marker kommuner för
att under ledning av Fredrik Kristiansson planera lokalernas utformning
och användningsområden. Snickare och målare fanns också på plats och
bidrog med viktiga sakkunskaper.
Lokalerna, som är belägna i gamla Solvangens undervåning, kommer att
omfatta en allmän del med värmestuga och kiosk, sekretariat, rum för fysisk
aktivitet, dusch- och omklädningsrum och en del med rum för övernattning,
konferensrum med pentry samt ett rum för vila, massage och sjukvård.
Ett intensivt dugnadsarbete (frivilligarbete) har också startat. Medlemmar
från Örje IL och Töcksfors IF har under två lördagar arbetat dels med
röjning på banan och dels rivit ut gammal inredning i lokalerna för att
underlätta kommande byggnadsarbeten. Meddelanden om planerade
dugnadsarbeten kommer att anslås.
Närmast i planeringen ligger gräv- och schaktarbeten m.m. på blivande konstsnöbanan. Första spadtaget kommer att tas av fylkesrådmannen, Atle Haga,
och länsrådet, Sture Hermansson, den 10 februari klockan 10.00.

Tre entusiaster- projektledarna
Nils Skogström och Thore Berglund
samt arbetsledaren Fredrik Kristiansson

Kontakta gärna Thore Berglund,
tel. nr. 0046-70-386 31 46, eller Nils
Skogstad, tel. nr. 0047- 92 85 65 95, för
mer information.
/ Katarina Lundin, Årjängs kommun
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