Uppstickare på hög nivå

Årets uppstickare i Partille är ett företag som satsat högt på flera sätt. Grundarna till High Adventure har inte bara
lyckats locka mängder av äventyrslystna besökare till Lexby. De har också byggt sin verksamhet uppe i träden.
- Det är jätteroligt att det här uppmärksammas. Det känns som att det ligger i tiden att komma ut i naturen och
uppleva saker, säger Madelene Svensson, som är en av delägarna.

Tillsammans med sambon och delägaren Kristian Andersen
börjar hon varje jobbdag på upp till arton meters höjd. Innan höghöjdsbanan öppnar för besökarna går de igenom
alla de fyrtiofem hindren uppe i träden. Gungande repstegar, avsatser, nätbroar, stockar och visslande linbanor
klaras av i rask takt.

Stadiga stålvajrar
Säkerheten är hårt reglerad i en verksamhet där ovana klättrare får känna sig som Tarzan för en dag. De
nervpirrande banorna blir lite mindre svindlande när man har sin säkerhet i stadiga stålvajrar som klarar sex tons
belastning.
Med höghöjdsbanan vid Lexbydalsvägen har Madelene Svensson och Kristian Andersen förverkligat en
gemensam dröm. Båda har klättring som intresse och eftersom hon är utbildad inom turism och han är både
snickare och byggnadsingenjör har de byggt upp sin verksamhet från grunden helt

själva.

Efter att ha letat lämplig skogsmark i flera år blev det bingo när Partille

kommun arrenderade ut det kuperade området som paret fastnat för.
- Då hade vi inte mycket att visa upp – bara vår plan. Vi är glada för att vi fick förtroendet, säger Kristian
Andersen.
Än så länge är höghöjdsbanor relativt ovanliga i Sverige, tio femton stycken finns i hela landet. Ute i Europa är de
desto vanligare och inspirationen till banorna i Lexby fick paret i Kristian Andersens gamla hemland Danmark.

Olika svårighetsgrader
Sedan High Adventure öppnade i augusti 2012 har besökarna strömmat till. I fjol kom cirka 3.500 gäster, i år är
det över 4.000. I många fall handlar det om svensexor, möhippor, företag och grupper. Men även familjer med lite
äldre barn brukar besöka höghöjdsbanan.
Åldersgränsen är tolv år och det finns tre olika svårighetsgrader så att äventyret kan anpassas efter ålder, vana
och kondition.
- Vi har haft flera gäster på över 70 år, även om de flesta är lite yngre. En del som kommer hit säger att de är
höjdrädda. Men det brukar gå bra ändå. De glömmer bort det när de fokuserar på uppgiften, berättar Kristian
Andersen.
Det är begripligt. Den som ska ta sig mellan två träd på tio meters höjd genom att kliva på svajiga stålvajrar och
försöka hålla sig fast i gungande stolpar har fullt upp. Det gäller rätt och slätt att sätta fötterna rätt och hålla
balansen. Titta ner är uteslutet.

Planerar att bygga ut

Som mest kan 60 personer besöka höghöjdsbanan samtidigt, men tanken är att anläggningen ska byggas ut.
- Vi planerar att bygga en bana till för att kunna ta emot fler gäster. Vi vill öka antalet besökare med 20 procent till
nästa år. På sikt planerar vi också att ha en anställd för att kunna bli lite mer flexibla själva, säger Madelene
Svensson.
Hittills har de lockat sina gäster nästan helt utan traditionell annonsering. De har i stället spridit budskapet med
hjälp av nätverkande, mingelträffar och sökordsannonsering på Google. Att finnas med på sajter där man kan ge
bort upplevelsepresenter eller få specialerbjudanden är en annan strategi. Dessutom är nöjda gäster är inte bara
en trevlig arbetsmiljö, utan ett av de bästa sätten att nå ut.
- Många brukar dela bilder på till exempel Facebook och Instagram. Det är ofta så det sprider sig, säger
Madelene Svensson.

Fakta: High Adventure Partille AB
Företaget ägs och drivs av Madelene Svensson och Kristian Andersen som båda är 31 år och bor i Jonsered.
Företaget ligger i Lexby i Partille, startade 2012 och omsatte i fjol cirka en miljon kronor. Äventyrsbanorna är
byggda helt utan hjälp av liftar – bara rep och klätterutrustning har använts. Anläggningen är anpassad efter
naturen och inga stora träd har fällts. Det finns varken el eller vatten på anläggningen, däremot en grillkåta och ett
litet receptionshus.

Säkerheten regleras av en europeisk standard och varje år besiktigas anläggningen av oberoende
besiktningsmän från Dekra. En arborist kontrollerar också träden årligen.
Banorna och utrustningen kontrolleras varje morgon och när banan är stängd är alla hinder låsta. Besökare får
alltid säkerhetsgenomgång, hjälm och klättersele med dubbla säkerhetskarbiner samt ett linbanehjul. Längsta
linbanan är 170 meter och där kan man komma upp i över 30 kilometer i timmen.
High Adventure tilldelades utmärkelsen Årets uppstickare på Partille kommuns näringslivskväll tisdagen den 11
november.
- See more at: http://www.partille.se/Naringsliv/Nyheter/Uppstickare-pa-hog-niva/#sthash.3OsNUBIr.dpuf

