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Det har hänt mycket på Kölen. Projektets första spadtag, som togs den
10 februari, blev en mycket trevlig och välbesökt tillställning. Länsrådet,
Sture Hermansson, och fylkesrådmannen, Atla Haga, var de som höll i den
specialdesignade Over Kölen-spaden. Direkt efteråt bjöd projektet på
förtäring tillsammans med en presentation av kommande aktiviteter.
Det pågår en mängd arbeten på plats. I stort sett hela konstsnöspåret
på 2,5 km är nu utstakat, avverkat och röjt. Banan har också besiktigats
och godkänts av norska landslags- och OS-åkaren, Ola Vigen Hattestad.
Arbetet inomhus har också tagit fart. Åtta man från arbetsförmedlingen har
under ledning av Fredrik Kristiansson gjort ett fantastiskt arbete i
byggnadens undervåning. Varje gång jag kommer dit har en vägg rivits
och en annan snickrats upp. Under arbetets gång uppdagades också att
golvet måste höjas och gjutas om. Detta öppnade för möjligheten att lägga
golvvärme i en stor del av undervåningen.
När det gälle inredningsarbetet så har vi valt att ta hjälp av formgivaren
och konstnären, Nils Forsman. Det är viktigt att stil och färgsättning
harmonierar och att man tar tillvara de starka traditioner som finns
inom skidsporten. Allrum och entré kommer att få en ljus gråblå ton.
Allrummets väggar kommer också att kläs i träpanel vilket tar bort
den betongkänsla som finn där idag. Vi försöker också att behålla rymden
och ljuset i entrén - några väggar kommer därför att blir glasade. Färgen
i värmestugan är något vi fortfarande diskuterar.
Ett av projektets viktigaste syften är att främja hälsan och livskvaliteten
bland invånarna i gränstrakterna. Som en viktig samarbetspart finns
därför Friskvården i Värmland med i projektplaneringen. Alla anställda
på Kölen har erbjudits en gratis hälsoprofil och konditionstest av
kommunens friskvårdssamordnare, Catrine Oscarsson. Testvärdena
kommer att följas upp under året. En friskvårdstimme på betald arbetstid
har också erbjudits.

Slutligen kan jag berätta att det redan i vinter varit fina
skidspår i området till glädje för alla entusiaster!
/ Katarina Lundin
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