
NYHET 2018-2019
6-stols EXPRESSLIFT

Järvsöbackens största investering  
någonsin står klar i december 2018!



FAMILJEN FÖRST 
i snösäkra Järvsö
”Barnen är Järvsöbackens hedersgäster” står 
det på hemsidan – och det är också något man 
lever för varje dag. Här finns ett stort barnområ-
de med rullband, två snälla knappliftar och breda 
enkla backar. Liften startar bara 20 meter från 
skiduthyrningen och liftkortförsäljningen. 

På södra sidan av skidanläggningen ligger det 
nybyggda Bergshotellet och här finns ytterligare 
ett barnområde med både knapplift och rullband.  
I skidskolan jobbar närmare 30 skidlärare under 
vintern och här är det full aktivitet från morgon 
till kväll – allt för att göra vistelsen i Järvsö till ett 
minne för livet.

För ungdomarna finns en stor funpark kallad 
Järvsö Snöpark med massor av hopp, rails och en 
stor nyhet den här vintern är en Big Air Bag för 
de som vill hoppa och landa mjukt. 

Järvsöbacken har under många år varit kända 
för sina otroligt välpreparerade backar – pistma-

skinsförarna har tagit stor stolthet i att göra sitt 
allra bästa varje natt för att gästerna ska åka på 
de absolut bästa underlaget som kan tänkas.

Skidsäsongen i Järvsö är lång, oftast öppnar 
anläggningen i månadsskiftet november/decem-
ber och har öppet hela vägen över påsken. Det 
ger långt över 100 skiddagar per år. 

Apropå barnfamiljer – nu kan hela familjen 
få plats på en och samma liftstol – i december 
2018 står den nya 6-stols expressliften på 
plats i Järvsö. Den rekordsnabba liften, som 
tar skidåkarna från dalen till toppen på bara 2 
minuter och 15 sekunder, är en kopplingsbar 
sittlift som ger åkarna en behaglig och säker 
påstigning i låg hastighet innan den tar fart 
mot toppen där den automatiskt saktar ner för 
åkarnas bästa upplevelse.

Byggnationen av den nya 6-stols Expressliften på södra sidan av berget är den enskilt 
största investeringen i Järvsöbackens 80-åriga historia – satsningen beräknas hamna på 
ca 40 miljoner. Det familjeägda företaget fortsätter att utvecklas och räknas som en av 
Sveriges allra snabbast växande skidanläggningar. 

– Det är roligt varje dag på jobbet, dels har vi har ett snösystem som gör att vi kan 
säkerställa en lång skidsäsong med tidig start på vintern och med den nya expressliften 
kan vi servera mer skidåkning snabbare för fler gäster, säger Peter Augustsson.

"Det känns otroligt inspirerande att 
kunna utvecklas ytterligare som  
skidort. Det här är ett stort steg för 
oss och framtiden är spännande!"

Peter Augustsson, 
vd, gillar att åka stora 
svängar i Sydbacken!

Järvsöbackens 
STÖRSTA  investering
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HÄR BYGGS EXPRESSLIFTEN 2018
I april-maj förväntas bygget av den 
nya 6-stols expressliften att komma 
igång. Liften är av märket Leitner 
Ropeways som är världsledande på 
liftbyggen. Liften är en så kallad kopp-
lingsbar sittlift som kommer ta åkarna 
till toppen på drygt 2 minuter!

SOMMARSUCCÉN JBP

Järvsöbacken ligger nära sina skid- & snowboardåkande gäster – bara ca tre timmar 
norr om Stockholm finns idag en av Sveriges snabbast växande skidanläggningar. 

Järvsöbacken är också en av få skidorter som har tågförbindelse mitt i byn,  
bara ett par snöbollskast från Järvsö Södra och den nya Expressliften.

Med den nya 6-stols Expressliften kommer fler skidåkare ges mer skidåkning 
 – ett liftåk från dal till topp tar endast 2 minuter och 15 sekunder...!

Järvsö - nära för våra 
skidåkande vänner!
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På södra sidan i direkt anslutning till den 
nya Expressliften ligger Järvsö Bergscykel 
Park som lockar över 24.000 cyklister under 
sommaren och räknas som en av världens 
allra bästa downhillcykelparker!



Downhillsuccé på sommaren

Liften snurrar - året runt i Järvsö!

Järvsö syns i media

Fakta JBP
Järvsö Bergscykel Park öppnade 2010 och har sedan 
dess varit en framgångssaga i downhillvärlden.

Från enklaste grönt till det mest avancerade svarta 
har downhillparken lockat cyklister från hela världen – 
allt under parollen ”Cykling för alla”.

Under säsongen 2017 kunde man räkna in rekord-
många 24.000 cykeldagar.

Magasin Järvsö
Två gånger per år ges Magasin Järvsö ut – en rejäl tegelsten med 
allt och lite till av det du inte visste om Lill-Babsland.

Här har Järvsöbacken och Järvsö Bergscykel Park alltid stort ut-
rymme som de klart mest lysande dragplåstrena för hela bygdens 
– och hela landskapets – turism.

Magasinet är mycket uppskattat av både lokalbefolkningen och 
givetvis av alla 100 000-tals gäster som varje år besöker byn.

Läs Magasin Järvsö online: www.magasinjarvso.se

Järvsö är en unik skidort – i världen. När skidåkningen stänger för sin säsong i slutet 
på april – då tar downhillcyklingen vid med bara några veckors mellanrum. På hösten 
är det tvärt om – då tar skidåkningen vid när cyklingen gör årsbokslut i november. 

Sedan 2010 har downhillcyklingen i världen inte 
varit sig lik – det var då Järvsö Bergscykel Park 
öppnade för första gången. 

Cykelparken har byggts efter konstens alla 
regler, hela tiden efter mantrat ”Cykling för alla”, 
och blivit en succé som ägarna och initiativtagar-
na aldrig kunnat drömma om.

– Vi brukar säga att det är ett hobbyprojekt 
som spårat ur fullständigt, fast på ett positivt sätt, 
säger Lars Ek Lööv som är vd för JBP.

Det ”lilla” hobbyprojektet tog hjälp av den före 
detta Bike Park managern Tom Pro på Whistler 
Bike Park i Kanada och resten är som man brukar 
säga historia. 

Tom Pro tog med ett helt liv och lite till med 
erfarenheter av att bygga downhill-leder och 
tillsammans med Järvsögänget har man nu byggt 
ett 20-tal leder från enklaste grönt till svåraste 
svart – hela tiden med tanke på att skapa fler 
cyklister och ha fler ska ha roligt.

Varje år sedan starten har man ökat stadigt och 
rejält på antalet gäster – med en uthyrningsflotta 
på över 180 cyklar har man under högsäsongen 
näst intill fullbokat varje dag och totalt lockade 
man under 2017 över 24.000 cyklister.

– För oss betyder en ny lift att vi kan fortsätta 
att utöka och förbättre vår produkt för våra gäster 
– det här är bara början, säger Lars Ek Lööv.


