STORKLINTEN, 50 ÅR SOM VINTERSPORTANLÄGGNING
Av Inga-Lisa Öhrvall, Harads
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I boken om BODENS KOMMUN FRÅN FORNTID TILL NUTID 1980 skriver
Gunnar Wännman, dåvarande fritidschef, om Fritidsnämndens verksamhet:
”Den verkliga satsningen på den moderna grenen inom skidåkningen –
nämligen utförsåkningen – gjorde kommunen genom anläggandet av vintersportanläggningen Storklinten 35 km norr om Boden.
Genom en investering på mer än 3,5 miljoner under åren 1967-1973, varav mer
än hälften i form av statliga bidrag, har kommunen tillförts en ultramodern
utförsåkningsanläggning som motsvarar mycket högt ställda krav. I anläggningen finns skidbackar för slalom och störtlopp i längder mellan 600 och 1200
meter och med största fallhöjd över 200 meter. Tre släpliftar finns med en
kapacitet av 2000 personer per timme och en utomordentligt trevlig restaurang
för mer än 300 spisande gäster. Parkeringsplatsen rymmer mer än 1000 bilar
och anläggningen kan i en framtid utvidgas till att även omfatta anordningar för
längdåkning och sommaraktiviteter.”
Anläggningen invigdes februari 1969. Området har under de 50 åren ständigt
utvecklats. Storklinten drivs nu av Storklinten Rekreation AB. Vintersäsongen
2018-2019 har Storklinten 4 liftar, 5 backar och 11 varierade nedfarter,
pulkabacke, snowpark, längdspår och skoterleder. SKALP, Storklintens Alpina
Klubb, har träningar och anordnar tävlingar.
Längdspåret runt Storklinten är 8,5 km och bjuder
på vacker kuperad terräng med gammal skog och
närhet till sjöar och vattendrag. Det finns också ett
kortare spår på 2,4 km i flack terräng. Spåren har
både bred skateyta och spår för klassisk åkning.
Skidshop och skiduthyrning finns på plats.

Äta och bo i Storklinten.
För boende finns att välja på enklare skidåkarrum, lägenheter mitt i backen eller
vackra stugor belägna högre upp på Urberget. Många väljer att bo i sin husvagn
och för dem finns servicebyggnader att tillgå.
Restaurang Storklinten har öppet för fika och mat när backen är öppen och även
andra tider med olika menyer och tema som buffé, Afterwork, Afterski för barn
och vuxna, barnmeny och kvällsmeny. Restaurangen erbjuder catering och kan
också användas som festlokal.
Det går också bra att anordna konferens i Storklinten med övernattning och olika
aktiviteter anpassade till gruppen.
Andra aktiviteter i Storklinten

Förutom skidåkning finns det mycket annat att roa sig med runt Storklinten. Det
finns skoterleder åt alla håll.

Man kan isfiska eller pimpla röding i den närbelägna Lapptjärn. Fiskekort köps i
receptionen. Det går också att få en guidad fisketur.
Anläggningen är viktig för närområdet. Olika turistföretag i området erbjuder
spännande upplevelser. Förutom möjlighet till rekreation skapas också
arbetstillfällen för anställda och det lokala näringslivet.
Storklinten har ett gott och brett samarbete med andra turistentreprenörer och
företagare i Edeforsområdet, Boden och Norrbotten.
Tomter
I etapp 1 har ett 50-tal tomter i anslutning till Storklinten avstyckats och sålts
och är nu bebyggda eller under bebyggelse. Etapp 2 är ett 40-tal tomter på

Klipphöjden som kommer att säljas när vägarna i området har byggts under
sommaren 2019. Etapp 3 mot Lapptjärn är planerad att ställas i ordning därefter.
Satsar för framtiden
Storklinten har ett nära och gott samarbete med Bodens kommun. 2018
påbörjades en stor investering för att anlägga kommunalt vatten och avlopp och
2020 räknar Bodens kommun med att det ska vara klart. Det är nödvändigt för
den fortsatta expansionen. Elförsörjning finns sedan tidigare för hela området.
Nya nedfarter planeras liksom fler bostäder, restauranger och servicebyggen.
Vision 2030 handlar om att utveckla Storklinten till en by med en levande kärna
med lugn omgivning säger Malin Nilsson, marknadschef.
Två nya nedfarter har gjorts på Urberget mittemot Storklinten. Där finns ännu
ingen lift men det finns entusiaster som promenerar uppför backen för att sedan
åka ned. Där kommer att byggas en vägtunnel så att bilarna kan passera under
nedfarterna. En skicrossbana planeras också.
Storklinten vill också satsa på aktiviteter under andra årstider, t ex vandring
sommartid och svampkurser med matlagning på hösten
I framtiden vill man också satsa på ett aktivitetscentrum där barn kan leka. Fler
restauranger och ett hotell planeras. Om det blir ett vanligt, lägenhets- eller
designhotell, diskuteras. Med läget bara 50 minuter från Luleå och flygplatsen
finns en stor potential att locka gäster från övriga Sverige och andra länder.
Anläggningen får växa i lagom takt. Det är viktigt att
behålla det småskaliga och genuina som gästerna
uppskattar samtidigt som anläggningen växer.
Önskvärt vore att kunna lagra snö för att kunna öppna
tidigare och därigenom förlänga säsongen, något som
också andra anläggningar funderar över. Vid SMveckan i Luleå 2020 hoppas Storklinten få arrangera
de alpina grenarna.

50-årsfirandet
kommer att pågå hela året men firades särskilt
i februari med SKALP, Storklintens Alpina,
som också firar 50 år. Tävlingar, afterskiparty
med musik och 60-talsbuffé anordnades.

