
Backen ligger där nypistad och fräschare än nå-
gonsin, redo att emot alla entusiastiska
utförsåkare…Nya liftbyglar i stora liften ska
göra uppfärden behagligare så att krafterna inte
tryter för nedfärden.
Ja, det är lätt att bli lyrisk när man blickar ut
över Vättaberget och den vackra dalgången i
vinterskrud. Nu när kung Bore har gjort sitt så
är det bra att Vetten AB har varit på hugget
och  omorganiserat sig lite för att fler ska kunna
dela på arbetet med att driva backen. En grupp
sköter själva underhållet, liftarna och personal.
En annan grupp arbetar kring de olika aktivi-
teterna som ska äga rum på berget i vinter. Det
är tänkt att det bl.a. ska bli en heldag då or-
tens föreningar har möjlighet att vara med.
Detta i samband att man tar upp traditionen
med Vettendagen i anslutning till skolornas
sportlov. Ett annat evenemang som väntas gå
av stapeln är en after-ski kväll med lokala före-
tagare som värdar. Ytterligare några i styrelsen
sköter annonsering, marknadsföring och an-
dra kontakter. Har du några tips och ideér på

vad man skulle kunna hitta på i backen så hör
gärna av dig till dem!
Succé blev det då ”berget” bjöd på provåkning
en fredagskväll i januari! Massor av ungdomar
kom för att kasta sig utför på sina brädor och
skidor för att sedan få umgås i kön till liften
(!). Förhoppningsvis kommer de igen då de
upptäckt att backen lämpar sig väl, speciellt
kanske just för brädåkning och med den fina
möjligheten att åka på hemmaplan. Vill de ta
igen sig en stund, så kan de göra det antingen
i värmestugan eller vid brasan som tänds när
man vill. Vid eldplatsen kan man också sitta
och fika vid något av de bord som står där.
Förhoppningen inför denna säsong är alltså att
snön ligger kvar och att det inte blir för kallt så
att så många som möjligt kan ta chansen att
nyttja den tillgång som vi faktiskt har i byg-
den!

För Vetten AB; Johanna Melin

Söndagen den 16 mars
kommer landshövding Gerhard Larsson
till Liden igen. Denna gång är det sty-
relsen för Föreningen Indalsleden, som
står för inbjudan. I samband med för-
eningens årsmöte kommer Gerhard
Larsson att hålla en föreläsning i ämnet
”Visioner och utveckling i Väster-
norrlands län.

Så blev det då äntligen vinter!


