Till alla medlemmar i Saltsjöbadens Slalomklubb

Sponsorer och bidrag behövs till vår nya luftkompressor
Vi har investera i en kompressor för 70 000 kr till vår snöläggning då vår
tidigare luftkompressor gick sönder före jul. Därför vänder vi oss nu till er,
eller om ni har kontakter till företag, som vill vara stolta bidragsgivare till
vår nya kompressor.
Vi vänder oss till alla med intresse av utförsåkning i Saltsjöbaden och Nacka och som
värdesätter att det finns en skidanläggning som främjar en aktiv fritid för barn, ungdomar
och skolor i Saltsjöbaden.
Planen var att inom några år byta ut vår tidigare kompressor, som var från 1978, men vi
har blivit tvungna att göra investeringen redan i år. En stor fördel är att den nya
kompressorn drar mindre ström och sparar cirka 20 000 kr per säsong i minskade
elkostnader. Nackdelen är att det innebär en stor initial kostnad inför en säsong där vi
redan gjort betydande investeringar och reparationer.
Vår anläggning är en central del i vår verksamhet. Genom åren har en fantastisk insats
gjorts i löpande underhåll. Att ta hand om utrustningen har varit kritiskt för att få ut så
lång livslängd som möjligt, särskilt med tanke på att anläggningen länge har varit
föråldrad. Under det senaste året har klubben gjort stora investeringar och samtidigt
genomfört flera renoveringar i anläggningen. Bland annat nydragen el, reparerad lift,
installerade LED-lampor, nya snöläggningsrör samt en ny snökanon. Anläggningen är nu
i bättre skick än den varit på många år. Investeringar och renoveringar har uppgått till
cirka 600 000 kronor och täckts av bidrag från Svenska skidförbundet, Nacka kommun,
lån och donationer från en enskild medlem.
Investeringarna har varit del av en långsiktig investeringsplan i syfte att säkerställa driften
av backen, öka snökapaciteten och minska elkostnaderna de kommande 5–10 åren. Men
nu behövs kapital för att täcka denna oförutsedda investering i en ny luftkompressor.
Alla bidrag är välkomna för att uppnå investeringen på 70 000 kronor. Klubben
kommer visa sin tacksamhet med namngivna sponsorer på en synlig plakett på
pumphuset samt på klubbens hemsida och våra andra kanaler.
Vill du bidra?
Kontakta Mikael Lindh Hök, 0709-42 88 97, info@saltisslalom.se
Stort tack på förhand för ditt bidrag till vår aktiva skidklubb!
Styrelsen

