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Miljonvinst till Strömsund – igen!

ÅRE (JT) Åre kommun har fått 
ett medborgarförslag om att för-
bjuda promenader i de pistade 
skidspåren på skidområdet Röjs-
mon i Järpen. Spåren bekostas av 
kommunen och används inte bara 
till skidåkning som det är tänkt 

för, utan alltfler människor nytt-
jar spåren som promenadstråk. 
Enligt medborgaren orsakar fot-
gängare i skidspåren gropar och 
hål, spåravtrycken som försämrar 
skidåkningen i de pistade spåren. 
Medborgaren föreslår därför att 

politikerna förbjuder fotgängare 
i skidområdet. Men kommunen 
vill inte gå så långt som till ett 
förbud, samtidigt som de noterar 
att problemet med fotgängare i 
skidspåren förekommer på fler 
ställen i kommunen. Tjänste-

männens förslag till politikerna 
i kommunfullmäktige är istäl-
let att det ska sättas upp tydliga 
skyltar i anslutning till skidom-
rådet.

”Att förbjuda fotgängare i 
spåret känns inte nödvändigt 

Medborgare vill förbjuda promenader i skidspår
utan att med tydlig information 
och uppmaning be dem välja an-
dra vägar är ett bättre beslut än 
ett förbud,” skriver kommunen i 
sitt svar till medborgarförslaget.

Åre
 18 mars 2021 Jämtlands Tidning

ÅRE (JT) Den 15 mars startar 
Runacademy sina tränings-
grupper i Åre. Att säsongen för 
löpning drar igång är ett säkert 
vårtecken. Runacademy i Åre 
är en nystartad aktivitet som 
smögs igång under höstens 
barmarksperiod.

– Det här är andra terminen som 
vi kör löpargrupper för vuxna. 
När vi startade i höstas hade vi 
inte hunnit göra någon mark-
nadsföring och vi blev förvånade 
över deltagarantalet som blev 
över förväntan. Nu hoppas vi att 
fler upptäcker att vi finns, säger 
Helena Saarela som är platschef 
och grundare till verksamheten 
i Åre. Som inflyttare för två år 
sedan från Uppsala saknade hon 
gemensamma träningar för vux-
na och då väcktes idéen med att 
starta Runacademy i Åre. 

– Jag flyttade hit för ett par 
år sedan från Uppsala. Där finns 
flera olika träningsgrupper för 
löpning för vuxna. Jag märkte 
att det mesta i Åre när det gällde 
träning var fokuserat på barn 
och ungdomar. Jag kände att ge-
mensamma träningar för vuxna 
saknades. I Åre tränade vuxna 
ensamma eller tillsammans med 
någon kompis. Det som vi erbju-
der i våra träningar är intervaller 
i olika former och det märkte jag 
att det var något som människor 
här inte tränade, säger Helana 
Saarela.

Enligt henne har de gemen-
samma träningarna lockat både 
gamla och unga, nybörjare och 
mer rutinerade. 

– Vår första termin där var 
det blandade grupper med lö-
pare med olika nivåer och det är 
så vi vill att det ska vara. Första 
träningstillfället är gratis för att 

ge alla en möjlighet att prova på, 
säger Helena Saarela.

Kommer ni att utöka träning-
en för vuxna med till exempel 
längdskidor och cykel också?

– Vi har fokus på löning, vi vill 
att fler ska upptäcka löpning och 
det här konceptet som vi erbju-
der för alla åldrar och alla nivåer. 
För de som vill komma igång och 
springa till de som sprungit mer 
regelbundet. Just gruppträningen 
som ger pepp och inspiration vill 
vi att fler ska upptäcka.

Från och med mitten av mars blir 
det träning varje vecka tillsam-
mans med Helena och hennes 
övriga ledare. Stor variation på 
passen utlovas.

– De deltagare som är med 
kommer att märka resultat och 
det är inspirerande. Vi vet att 
vårt träningskoncept ger resultat 
för alla oavsett vilken nivå man 
börjar på. Det som också är värt 
och betona är att ingen är för 
långsam eller för snabb, det här 
är verkligen för alla. Det är helt 
prestigelöst och man lägger det 
på sin nivå för att utvecklas där 
ifrån, säger Helena Saarela som 
är jätteglad över att ha startat 
detta i Åre. Runacademy är ett 
vinstdrivande företag, finns det 
inte risk för att ni konkurrerar ut 
ideella idrottsföreningar i Åre? 

– Nej vi konkurrerar inte med 
föreningar, vi har olika målgrup-
per får vår verksamhet. Idrotts-
föreningar i kommunen vänder 
sig till barn och ungdomar, vi 
vänder oss till vuxna. Vi är mer 
som Friskis och Svettis men 
med inriktning på löning, säger 
Helena Saarela. Hon berättar 
också att träningarna som nu 
ska genomföras är noga genom-
tänkta. Träningspassen sätts ihop 

centralt av företaget och samma 
träning bedrivs i alla orter.

– Vår verksamhet är därmed 
kvalitetssäkrad. 

En nyhet inför vårens träning 
är att genomföra en workshop 

om styrketräning för löpare, 
denna genomförs digitalt.

– Då får deltagarna lära sig 
styrkeövningar som komplement 
till löpningen, övningar som man 
blir starkare av och som gör att 

man håller sig skadefri. 
Organisationen Runacademy 

är landsomfattande med verk-
samhet på 76 olika orter.

KARIN BÅNGMAN

Ut och kut våren snart här
En dröm om storvinst?  

ÅRE (JT) Åre kommuns egen ut-
redning visar på samma brister i 
hanteringen av Covid 19 på äld-
reboenden som Inspektionen för 
vård och omsorgs (IVO) tidigare 
utredning konstaterat. Det skri-
ver kommunen i ett pressmed-
delande.

Det var i februari som IVO i 
sin rapport pekade på flera bris-

ter inom Åre kommuns äldrebo-
ende, detta när det gäller rutiner 
för hanteringen av Covid19-
smitta. IVO hade då gjort tillsyn 
på två av kommunens boenden. 
IVO konstaterade bland an-
nat att boendena hade för lite 
personal, läkemedel hanterades 
felaktigt och det fanns brister i 
journalhanteringen. För att gå 

till botten med bristerna som 
konstaterades gjorde kommunen 
en egen utredning med en hand-
lingsplan för åtgärder. 

– Vi instämmer i de brister 
som IVO har identifierat. Dessa 
beror på att det inte funnits 
tillräckligt bra förutsättningar 
för att ge hälso- och sjukvård 
av god kvalitet. De bristande 

förutsättningarna beror bland 
annat på för låg bemanning och 
otydlighet när det gäller ledning 
och efterlevnad av rutiner. Vi ser 
mycket allvarligt på de identifie-
rade bristerna som blivit tydliga-
re under Coronapandemin, säger 
Malin Andersson, socialchef i 
Åre kommun.

Kommunen ska nu rekrytera 

Åre kommun erkänner brister inom äldreomsorgen
mer personal och tydliggöra olika 
funktioner och ansvar. Dessutom 
införs nya rutiner som rör vård 
vid livets slut och hantering av 
läkemedel, journaler och doku-
mentation.

Runacademy drar igång i Åre, andra terminen. En nyhet under våren är en workshop om styrketräning för 
löpare. Den genomförs digitalt. Här tränar Runacademys grundare Petra Kindlund och projektledaren 
Johanna Bäcklund.

Ut och kut våren snart här 


