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Vinnare i Melkas 
jubileumstävling

Lennart Jansson i Alafors (t.v.) vann 
Melkas jubileumstävling värd 4000:-

Älvängen • Tel. 0303-74 60 12

Rabatten avdrages i kassan

Skall gården säljas?
Gör det under Gårdsveckan!

www.axelssonsfast.se

Gårdsveckan – i år vecka 19 – är den vecka varje vår 
då Auktions & Fastighetsbyrån Jan Erik Axelsson 
helhjärtat satsar på visningar av gårdar i områdena  
Ale – Kungälv – Hisingen – Stenungsund.

Skall du sälja får du en kostnadsfri värdering
– och garanterat rikligt med spekulanter!

MER ÄN BARA MÄKLARTJÄNSTEN

Tel: 0303-925 00 • 0303-642 80 • 0303-77 66 90

Efterlängtad skidpremiär 
i Himlabacken
ALAFORS. Nu har alla 
utförsåkare fått vad de 
har väntat på.

I fredags kväll öpp-
nade Himlabacken i 
Alafors.

Liften kommer att gå 
varm i helgen med all-
mänhetens åkning och 
Distriktsmästerskapen 
inritat i programmet.

Så kom då vintern till slut. 
Eldsjälarna i Himlaback-
en har väntat länge och när 
väl kylan gjorde sitt intrång 
var minsann snömakarna på 
alerten. På måndagen börja-
de Friluftsfrämjandets per-
sonal att spruta snö i backen 
och sedan har kanonen gått 
för högtryck.

– Över 25 000 kubikme-
ter konstsnö har vi lyckats få 
fram, förklarade Sven Nils-
son på torsdagsmorgonen.

Klockan sex i fredags kväll 
öppnade skidbacken för all-
mänheten. Under helgen är 
det också tänkt att den all-
männa åkningen ska varvas 
med DM-tävlingar på kvälls-
tid.

– Nu är vi optimistiska och 
hoppas att säsongen ska vara 
ett tag, säger Sven Nilsson.

Även om det skulle bli plus-
grader och lite regn är det 
ingen risk att snön i Himla-
backen försvinner på ett tag 
framöver. Packad konstsnö 

ligger nämligen åtta gånger 
så länge som vanlig natursnö. 
Slalomentusiasterna behöver 
därför inte oroa sig alltför 
mycket över meteorologer-
nas prognos om mildväder. 

Full fart i Himlabacken var det i helgen och så lär det bli ett 
tag framöver. Väntan är över för alla slalomfantaster.
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