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ALAFORS. Till slut blev 
det vinter!

När de flesta hade 
ställt in siktet på våren 
kom snön.

För entusiasterna i 
Alebacken och för alla 
påsklovslediga skolung-
domar var det ett väl-
kommet väderomslag.

– Det var nästan så 
att man hade börjat 
ge upp hoppet, men 
faktum är att det 
brukar bli rejält kallt 
någon gång per säsong, 
säger John Hansson, en 
av Alebackens eldsjälar.

Många hade bytt till som-
mardäck och en del hade till 
och med tagit ut trädgårds-
möblerna när det plötsligt 
började snöa. Vintern slog till 
med all sin kraft och för per-
sonalen i Alebacken blev det 
en glad överraskning.

– Tidigare hade vi bara 
kunnat hålla öppet backen sju 
dagar, fyra dagar i januari och 
tre i februari. Att det skulle bli 
en vinter så här sent på året 
var det nog inte många som 

trodde, säger John Hansson.
Alebackens personal hade 

kommit överens om att inte 
spruta någon snö efter febru-
ari månads slut. Det ansågs 
vara för riskabelt, men när 
tre välvilliga sponsorer i Jio 
Eltjänst, Bröderna Nilssons 
Tanktransporter och Galleri 
Havsporten sköt till pengar så 
sattes snökanonerna igång.

– Vi är jättetacksamma 
för stödet som vi fick och 
det gjorde att vi kunde börja 
spruta snö för fulla muggar. 
Lagom till annandag påsk 
hade vi lyckats skapa ett jätte-
bra åkunderlag med i snitt 30 
centimeter konstsnö i backen, 
säger John Hansson och fort-
sätter:

– Den stränga kylan har 
gjort att det har blivit som 
en slags glaciär med snö. Det 
innebär att snön förhopp-
ningsvis kan ligga kvar länge. 
Fördelen med konstsnö är att 
den ligger åtta gånger längre 
än vanlig natursnö.

Att Alebacken är ett po-
pulärt utflyktsmål har bevi-
sats med stor tydlighet den 
gångna veckan. Skidåkare har 
invaderat den välpreparerade 

pisten i Alafors.
– Otroligt roligt. Nu 

hoppas vi kunna köra in de 
pengar som krävs för löpan-
de utgifter, säger John Hans-
son och berättar samtidigt om 
de visioner som finns för Ale-
backen.

– På sikt hoppas vi kunna 
investera i en ny lift. Vi har 
en del idéer och för en positiv 
dialog med kommunen.

Niklas Ward från Göte-
borg besökte Alebacken för 
första gången i onsdags. Han 
kom tillsammans med dottern 
Karin, 4 år.

– Det blev till att ta ledigt 
en dag från jobbet för att åka 

hit. Det ska bli spännande 
att se hur den här pisten står 
sig i jämförelse med alperna, 
skrattade Niklas på väg mot 
liftkön.

För kompisarna Emil 
Lundgren och Linus Holm, 
båda från Nol, var Alebackens 
öppnande efterlängtad.

– Vi har varit här alla dagar 
som backen varit öppen. På 
lördag åker vi till Sälen så det 
här ser vi som en perfekt upp-
laddning, säger Emil.

– Påsklovslediga barn 
invaderade pisten
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Karin, 4 år från Göteborg, skulle åka skidor 
för första gången i Alebacken i onsdags.

En av Alebackens ideella krafter, Kenneth Karlsson, hjälpte till i liften.

På väg mot toppen! Många var de  påsklovsledi-
ga barn och ungdomar som roade sig i Alebacken 
den gångna veckan.

Kompisarna Emil Lund-
gren och Linus Holm såg 
skiddagarna i Alebacken 
som en perfekt uppladd-
ning inför den stundande 
fjällsemestern.

SVERIGES STÖRSTA BILVÅRDSKEDJA
DITEC lackkonserveringssystem 
är ett komplett långtidsverkande 
lackskyddssystem för nya eller 
nyare bilar. DITEC är väl beprövat 
sedan -70 talet och är testat av 
Statens Provningsanstalt. DITEC 
utföres endast av utbildade 
yrkesmän. Alla produkterna är av 
högsta klass - helt silikonfria.

En DITEC-behandling innebär för kunden:

• Ett bättre andrahandsvärde på bilen.
• Att slippa polera och vaxa bilen.
• Ett minskat behov av att tvätta bilen.
• Att smuts har svårare för att få fäste på bilen.
• En ökad glans och lyster i lacken.

 Pris från 3500:-

– skyddar bilens lack i åratal!
Grönnäs • 0303-33 60 87/0303-33 61 20

Vi fi xar det mesta med din bil
Försäkringsskador, 

plåt & lack
Service & mek-arbete 

samt recond

Besök vår monter!

Alemässan 17-19 april

Alebacken snötäckt tack vare välvilliga sponsorer

Ibland kan det vara bra att få lite 
hjälp när man ska ta sig ner för 
pisten.


