
ALAFORS. Många har 
redan gett upp hoppet 
om snö.

Det gäller inte järn-
gänget i den nybildade 
föreningen Alebacken.

Här planeras det till 
och  med för gratis 
skidbuss.

I augusti lämnade Himla-
backen både namn och orga-
nisation bakom sig. Entusisas-
terna bildade en egen friståen-
de förening, Alebacken SK.

– Vi vill behålla resurserna 
i backen och inte skicka dem 
till Stockholm, säger Patrik 
Olsson om skillnaden att 
inte längre tillhöra Frilufts-
främjandet.

Trots årets snöbrist är opti-
mismen stor i backlägret.

– Snön kommer, det gör 
den alltid, tids nog, säger pist-
mästare John Hansson.

Om vintern slår till och 
backen blir vit har Aleback-
en en strategi för att visa den 

yngre generationen skidåkare 
i Ale vilka unika möjligheter 
som finns.

– Många ungdomar har 
svårt att ta sig hit med skid-
utrustning, därför fick vi en 
idé när vi såg annonsen om 
skridskobussen till Jenny-
lund. Det borde gå att göra li-
kadant till Alebacken, berät-
tar Niklas Helin som kon-
taktade Vaknas projektledare, 
Thomas Berggren.

– Tanken är helt rätt. Vi 
måste visa upp alla verksam-
heter som finns i kommunen. 
Bara snön faller kommer vi att 
köra två bussar, en från söder 
och en från norr, två fredagar i 
februari (22/2 och 29/2).

Gratis buss och gratis skid-
åkning är inte allt.

– Nej, självklart kommer 
vi att grilla korv med ungar-
na. Ingen får åka hem hung-
rig, lovar Thomas Berggren 
och poängterar att Göte-
borgs Spårvägar och Vakna-

fonden är viktiga bärare av 
projektet.

Alebacken är idag, räknat 
till besökare, kommunens 
största turistmål.

– Sett till de två senaste 
åren så är vi överlägset störst. 
Vi snittar över 10 000 och 
Väst alpin – Sveriges största 
skidklubb har Alebacken som 
hemmaplan, berättar John 
Hansson.

Anläggningen är fantastisk 
på många sätt, liksom den ide-
ella kraften. Utan bidrag har 
de investerat i en pistmaskin 
för en halv miljon kronor och 
nästan lika mycket kostade 
snösystemet att bygga ut.

– Men om liften inte blir 
godkänd de kommande åren 
kommer vi att behöva hjälp. 
Det är ingen hemlighet, säger 
Niklas Helin och ber en stilla 
bön om snö och en fungeran-
de lift.
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Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

Fredag 18 januari

Ringa misshandel
Anmälan och motanmälan om 
ringa misshandel i Nödinge.

Lördag 19 januari

Knivskärning i 
Älvängen
Två personer utsätts för kniv-
skärning i Älvängen. Flera 
polispatruller kallas till platsen. 
Anmälan sker också om våld 
mot tjänsteman, främjande av 
flykt, olaga hot samt övergrepp 
i rättssak.

Klockan 19.10 råkar Statoil i 
Surte ut för en tjuvtankning. En 
person tankar 33 liter bensin 
och avviker från platsen utan 
att betala.

Ett större bråk utspelar sig 
i Älvängen tidig söndagsmor-
gon. Tio-tolv grabbar syns på 
platsen. En person får en sten 
kastad i huvudet.

Söndag 20 januari

Klotter i Alafors
Omfattande klotter på flera 
byggnader i Alafors tillhörande 
Ale kommun, Bostadsrättsför-
eningen Ledet samt Alebyggen. 
Ord och siffror sprayas på hus-
fasaderna. Teknisk bevisning 
är säkrad.

En av polisen känd gär-
ningsman gör sig skyldig till 
allmänfarlig vårdslöshet när 
han eldar i en trappuppgång i 
Nödinge.

Måndag 21 januari

Misshandel i Älvängen
Relationsbetingad misshan-
del anmäls i Älvängen klockan 
02.50.

En man kommer in på soci-
alkontoret i Nödinge och spar-
kar sönder två glasrutor inne i 
byggnaden.

Relationsbetingat våld 
mellan man och kvinna i 
Nödinge.

Onsdag 23 januari

Man nedslagen i Bohus
En man blir nedslagen av tre 
okända gärningsmän i Bohus 
centrum. Målsägande får ta 
emot sparkar och slag och 
tvingas uppsöka sjukhus. Hän-
delsen inträffar strax före mid-
natt.

Totalt anmälda brott under 
perioden 18/1 – 24/1: 75. Av 
dessa är 22 skadegörelser och 
sju bilinbrott.
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Gratis skidbuss till Alebacken 
– om snön kommer

Kulturrikt även i vår
– Programmet är som vanligt fullspäckat
NÖDINGE. Det är ingen 
hemlighet att kultur-
verket i år har lite 
mindre resurser till 
arrangemang.

– Men programmet 
är ändå rikligt och ser 
spännande ut, säger 
kulturchef Ove Ringsby.

En hel del är lokalt 
förankrat, bland annat 
kommer Fiakören med 
sångentusiaster från 
Ale gymnasiums lärar-
kår att uppträda.

Redan på onsdag smäl-
ler det i teatersalongen i Ale 
gymnasium. Då gör den tidi-
gare Nödingebon, Gustav 
Moberg comeback på hem-
maplan. Gustav som mottog 
Ales kulturstipendie 2006 
kommer att uppträda tillsam-
mans med Mercies May, ett 
etablerat namn i Hip-hop-
kretsar.

Mer lokalt blir det onsdag 
6 februari, då Fiakören bestå-
ende av personal från Ale 
gymnasium kommer att upp-
träda på Röda scenen. I sam-
band med detta arrangemang 
kommer det också att bjudas 
på en lättare förtäring. Kören 
leds av sånglärare, Ingegärd 
Andersson.

Till sportlovet blir det 
dansteatershow med riktig 
fart. Perfekt för barn från sex 

år med sprall i benen.
Redan nu pågår en utställ-

ning under namnet "Jag 
minns mitt 50-tal" på Repsla-
garmuseet i Älvängen, men 
det kommer mer i samma 
tidsepok.

– Ja, vi tycker att det är 
intressant att lyfta fram en 
epok som ännu inte glömd. 
På Glasbruksmuseet blir det 
en utställning kallad "50-
talsliv" om framtidstro och 
rockande tonåringar, berättar 
Ringsby och poängterar att 
det blir fler aktiviteter i 50-
talsanda.

Den 24 februari blir det 
vernissage på Repslagarmu-
seet. Då är det dags för Eko-
turism, en fotoutställning 
av naturfotografen Annelie 
Utter. Onsdag 5 mars håller 
hon också en föreläsning om 
miljömedveten natur- och 
kulturturism världen över. 
Hur kan vi resa miljövänligt?

Onsdag 27 februari blir det 
julafton för teatervännerna. 
Lasse Brandeby, Sara Wik-
ström och Dag Malmberg 
gör entré på scenen i före-
ställningen Dödsdansen.

Ung kultur möts – en fes-
tival för våra blivande bärare 
av kulturfanan, kommer att 
märkas flitigt under våren. 
Det börjar med en lokal 
kulturfestival lördag 1 mars 
och 25-27 april står Ale som 

arrangör för UKM:s region-
festival.

– Det kan bli riktigt fest-
liga dagar i gymnasiet, säger 
Ringsby.

Målet att sprida kulturar-
rangemangen även utanför 
Ale gymnasium fortsätter. 
Onsdag 12 mars står Älväng-
ens Folkets Hus som värd för 
musikföreställningen "Jolo-
bang" med Eva Hermansson 
och Sven Andrén. Det är ett 
samarrangemang mellan Ale 
Folketshusförening och Tea-
terföreningen i Ale.

Det blir som vanligt också 
en utställning i glaskonst. 
Håll ögonen öppna i mitten 
på mars.

En stor musikalisk upp-
levelse utlovas när gruppen 
Kraja bestående av en vokal-
kvartett från Umeå gästar 
Röda scenen i Ale gymna-
sium onsdag 26 mars.

Ett nytt grepp tas med 
teaterföreställningen Shirley 
Valentine. Föreställningen 
vänder sig nämligen till döva 
och teckentolkas således.

Söndag 6 april är det 
Skepplanda blåsorkester, 
Larmet, som bjuder in till 
salongen i Ale gymnasium. 
Tillsammans med körerna 
Lerum Vocalis och Tonara 
bjuds det på musik av bland 
andra Richard Rodgers, 
Queen och Duke Elling-

ton.
Vårens andra familjefö-

reställning spelas söndag 13 
april. "Där är du!" är en lek-
full och poetisk uppsättning 
med ord, rytm, rörelse och 
musik.

Avgångseleverna på det 
Estetiska programmet i Ale 
gymnasium ger i år "Tillstån-
det". Premiären är satt till 

torsdag 24 april.
Vårsalong med lokala 

konstnärer, vårkonsert med 
Ale musikskola, temada-
gar och utställningar i alla 
format.

Jodå, det finns mer som 
inte ryms i denna artikel.
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Lasse Brandeby och Sara Wikström är något att se fram 
emot. Onsdag 27 februari är datumet att lägga på minnet.

Fullt ös i Alebacken, men dessvärre är bilden från i fjol.


