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HIt upp och ytterligare fem meter upp i skyn. Så hög beräknas Alebacken bli 2012, då de sista massorna ska läggas på toppen. En tio meter högre backe innebär att den blir cirka 40 meter 
längre – alltså närmare 300 meter lång. John Hansson i föreningen Alebacken firar tidigt jul i år. Liftställningen är fem meter hög, den gånger två blir Alebackens nya topphöjd.

ALAFORS. Ale kommun 
och PEAB har kommit 
överens om var över-
skottsmassor med jord 
och lera bäst placeras.

Det gör att Ale-
backen nu blir 40 
meter längre och minst 
10 meter högre.

Friluftsområdet 
runt Furulund får nya 
motionsslingor.

Tillgängligheten 
förbättras avsevärt 
genom en helt ny väg 
från den kommande 
lokalbanan längs E45.
I veckan undertecknas ett 
äkta vinnar-vinnar-avtal 
mellan PEAB Sverige och 
Ale kommun. PEAB som är 
huvudentreprenör för väg-
sträckan Nol-Älvängen för-
binder sig att tippa de rena 
överskottsmassorna, främst 

bestående av lera och jord, vid 
Alebackens topp. Totalt hand-
lar det om cirka 250 000 ku-
bikmeter.

– Enligt våra kalkyler skulle 
det innebära att backen blir 
ungefär tio meter högre och 
därmed 30-40 meter längre, 
säger PEAB:s platschef, 
Henrik Gerber.

Att Alebacken blir längre 
och större är en av många 
pluseffekter, men det finns 
fler.

– För att nå området bygger 
PEAB en arbetsväg från nu-
varande E45 upp till backen. 
Den kommer efter projektets 
slut att iordningställas och 
bli en perfekt anslutning till 
backen, friluftsområdet Fu-
rulund och dansparken. Det 
medför att vi får bort en del 
av trafiken genom Alafors 
samhälle, berättar en lyrisk 
Jörgen Sundén, exploate-

ringsingenjör i Ale kommun.
Fram till och med 2012 

kommer området att störas 
av arbetet och transporter-
na, men resultatet är värt att 
vänta på.

– Det här blir ett obeskriv-
ligt lyft för backen och vår 
förening. Alebacken är redan 
idag känd för många av våra 
kreativa idéer för att lösa pro-
blem. När nu Ale kommun 
och PEAB går in och stöttar 
oss på det här sättet kommer 
det att ge eko i hela branschen. 
I framtiden hoppas jag att vi 
kan komma så långt att Ale-
backen får SM-status, säger 
John Hansson, eldsjäl sedan 
många år i backen.

Med en längre backe ställs 
det krav på bättre snösystem 
och en ny lift.

Positiv dialog
– Vi har uppvaktat Ale 
kommun och beskrivit vår 
verksamhet. Jag upplever att 
vi har en mycket positiv dialog 
och de ser värdet av vår verk-
samhet. Tillsammans tror jag 
att vi kan hitta lösningar även 
på de lite tyngre investering-
arna. Ale kan bli känt som en 
snökommun i Västsverige, 
menar John som inte saknar 
visioner för Alebacken.

– Nej, det måste man ha. 
Blir det en parkeringsplats 
på höjden norr om backen 
vore det lämpligt att även ha 
en klubb- och skidstuga här. 
Lönsamheten är god när vi 
har vita vintrar och som att-
raktion är den störst i Ale, om 
det finns snö vill säga.

Området bedöms rymma 
500-600 000 kubik massor så 
när PEAB har fyllt upp med 
sina 250 000 hoppas Aleback-
en på mer.

Det kommer mera
– Det finns skäl att göra det. 
Övriga etapper, förbi och efter 
Älvängen, behöver också tippa 
sina överskott någonstans. Vi 
kommer självklart att rekom-
mendera Alebacken i den mån 
det är möjligt, säger Jörgen 
Sundén.

Ale 90 IK som ansvarar för 
det populära elljusspåret runt 
Furulund drabbas tillfälligt 
under projekttiden.

– Vi förlorar delar av sling-
an, men vi anlägger en ny. På 
sikt ska vi återskapa samma 
längd på spåret, men det tar 
lite tid. Det kräver planering 
och samtal med kommunen, 
säger Göran Tilly, Ale 90 
IK.

Furu-
stugan som 
så tragiskt 
utsattes för 
en anlagd 
brand 
i våras, 
vilket var 
andra 
gången på 
kort tid, 
kommer med stor sannolik-
het att byggas upp igen.

– Det är ett annat projekt 
och har inte med spåren att 
göra. Vi har en arbetsgrupp 
som pratar med kommunen 
om detta. Förhoppningsvis 
blir det en nystart när allt blir 

klart häruppe, menar Göran 
Tilly som påpekar att spåret 
bara tillfälligtvis kommer att 
vara lite svårtillgängligt. 

Ekonomiskt
Ekonomiskt är avtalet också 
en vinst för Ale kommun. 
PEAB erlägger en tippavgift 
som i runda slängar kommer 
att inbringa närmare 2 miljo-
ner kronor.

– Hur dessa pengar ska an-
vändas avgör politikerna, men 
jag utgår från att de satsas i om-
rådet och för att göra arbets-
vägen permanent med gång- 
och cykelbana. Föreningsli-
vet får ju utstå en del under 
byggnationen och ska självfal-
let också kompenseras för det. 
Vi får se hur långt pengarna 
räcker, men det känns som att 
vi har goda ekonomiska för-
utsättningar att skapa ett att-
raktivt friluftsområde i Ala-

fors, säger 
Jörgen 
Sundén.

Ett av 
projektets 
och avta-
lets störs-
ta vinnare 
är annars 
miljön.

– Istäl-
let för att 

köra 10 000-tals transporter 
till Nödinge med överskotts-
massorna behöver vi bara ta 
oss upp till backen. Vi sparar, 
tid, diesel, pengar och därmed 
också miljön. Dessutom tror 
jag att trafikanterna uppskat-
tar att slippa lastbilarna på 

E45:an, säger Henrik Gerber 
som också berättar för lokal-
tidningen att samarbetet med 
Ale kommun och föreningsli-
vet i den här frågan har varit 
suveränt.

Av samma åsikt är kom-
munstyrelsens ordförande, 
Jarl Karlsson (s).

– Det är ett mycket posi-
tivt initiativ som bara har vin-
nare. Det känns bra att kunna 
skriva ett avtal där alla parter 
är nöjda och som dessutom 
leder till att föreningslivet 
får ta del av det goda resul-
tatet. Alebacken som främst 
berörs är en entusiastisk för-
ening med goda ambitioner 
och som vi verkligen känner 
för att hjälpa på alla sätt.

Restaurang
Arbetet med den nya vägen-
upp till backen syns tydligt 
från E45 och till 2011 kommer 
transporterna att gå tätt. Det 
finns gott om tid att fundera 
på hur området bäst utvecklas. 
En som inte behöver funde-
ra är John Hansson. Han har 
redan sin bild klar.

– Du vet om backen blir 
tio meter högre, det är ganska 
högt...Då ser man nog både 
till Marstrand och Alingsås... 
En roterande restaurang på 
toppen skulle nog kunna locka 
lite folk...

"Här skulle vi kunna ha en
 roterande restaurang"

– Alebacken saknar inte visioner när PEAB tar backen till nya himmelska höjder:

PÅ BACKEN
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– Hela Furulundsområdet får ett jättelyft

>>Alebacken som främst 
berörs är en entusiastisk 

förening med goda 
ambitioner och som vi 

verkligen känner för att 
hjälpa på alla sätt.<<

Jarl Karlsson (s) 
kommunstyrelsens ordförande

Positiv samverkan mellan kommun, näringsliv och fören-
ingsliv leder till utveckling av hela friluftsområdet. Fr v John 
Hansson, Alebacken, Henrik Gerber, PEAB, Göran Tilly, Ale 
90 IK och Jörgen Sundén, Ale kommun.


