
En miljon kronor satsas på
mountainbikepark – spill från
badhusbygget används

Falu kommuns satsning på mountainbike fortsätter.
Nu ska även en "teknikpark" anläggas på Lugnet.
Parken kommer att invigas våren/sommaren 2021.
– Vi vill skapa en attraktiv miljö för Faluns barn och
ungdomar som är den primära målgruppen för det
här bygget, kommenterar Faluns fritidschef Tomas
Jons på kommunens hemsida.
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Parken – som kallas Skills Park – kommer att ligga bredvid
bergbanan på Lugnet; i området där det för fem-tio år sedan
låg en slalombacke.

Den ger möjlighet att genomföra en rad olika tekniska övningar
med mountainbikecyklar.

– Parken kan komma att innehålla pumptrack, hopplinjer,
dirtområde, trails och hängytor, uppger Tomas Jons.

Han berättar att ungdomar från Falun och elever från
Hagströmska gymnasiet ska få vara med och bestämma om den
slutliga utformningen; detta arbete inleds redan i vår.

Falu kommun räknar med att behöva avsätta en miljon
kronor för investeringen av Skills Park-anläggningen 2021.

kommuns satsning på mountainbike-sporten de
senaste åren.
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Falu kommuns fritidschef Tomas Jons om nya
mountainbike-satsningen: "Vi vill skapa en
attraktiv miljö för Faluns barn och ungdomar".
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Men detta ska, enligt kalkylerna, inte belasta vare sig
kommunens ekonomi eller skattebetalarna.

Ökade spårkorts- och bergbaneintäkter ska finansiera såväl
investeringen som driften av anläggningen.

Det blir för övrigt gratis inträde för alla barn och ungdomar.

För att hålla nere investeringskostnaden kommer
kommunen att dra nytta av två andra byggnationer på Lugnet.

Detta på ett speciellt vis.

Överskottet av massor från bygget av nya badhuset och nya
asfaltbanan ska transporteras över och användas till
markarbetet för mountainbike-parken.

– Vi löser masshanteringen på ett enkelt och effektiv sätt,
konstaterar Tomas Jons.

Med en Skills Park vill Falu kommun stärka Faluns ställning
som en av de ledande platserna i Sverige för mountainbike-
cykling.

En ny teknikpark för mountainbike-cykling ska
anläggas i gamla slalombacken bredvid bergbanan
på Lugnet. Foto: Falu kommun



Satsningen, som är koncentrerad till Lugnet-området, inleddes
för flera år sedan med att anlägga nya leder för motion och
träning. Detta arbete genomfördes tillsammans med bland
andra Falu stigcyklister och andra ideella krafter.

Därefter byggde kommunen en tävlingsarena i samverkan med
cykelklubbarna Falu CK och Borlänge CK. Den invigdes
sommaren 2018 med första upplagan av stortävlingen Lugnets
XCO.
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