
ALAFORS. Sugen på en 
skidresa?

Häng med till Ale-
backen nästa fredag.

Vakna-fonden bjuder 
på bussresan och ung-
domar upp till 20 år får 
åka gratis i backen hela 
kvällen.

– Det här är en tanke vi haft 
under många år och som med 
hjälp av Vakna nu går att ge-
nomföra. Vi vill försöka nå 
de som kanske aldrig har 
stått på ett par skidor. Dess-
utom är det också ett bra sätt 
att rekrytera fler medlemmar 
till Alebacken. Här behövs 
många eldsjälar för att hålla 
verksamheten rullande, säger 
entusiasten Niklas Helin.

Fredag 30 januari blir det 
lilla julafton för såväl redan 
frälsta skidvänner som bli-
vande. Två gratisbussar, en 
från Surte i söder och en 
från Alvhem 
i norr, kör  
till Aleback-
en.

– Bussar-
na kommer 
att vara be-
mannade 
med extra 
personal för 
att hjälpa 
till med inlastning av skidor 
och annan utrustning. Alla 
som vill får åka med, säger 
Thomas Johansson på Gö-
teborgs Spårvägar.

Väl på plats i Alebacken får 
alla ungdomar upp till 20 år 
ett gratis liftkort. Fri skidåk-
ning i tre timmar.

Hoppas på nybörjare
– Det kommer säkert att 
locka många, men vi hoppas 
framför allt att det får nybör-
jare att ta steget och prova 
på. Från föreningens sida 
kommer vi att bistå med tre 
skidlärare som instruerar och 
hjälper alla som vill. Det blir 
en grupp för de som aldrig 
tidigare har stått på ett par 
skidor, en grupp för de som 
åkt lift förut och lärt sig ploga 
ner för backen samt en grupp 
för de som är intresserade av 
att utveckla sin teknik. Det 
är en jättechans för alla med 
skidintresse, menar Niklas 
Helin.

Bakom arrangemanget 
står förutom föreningen Ale-
backen SK också Ale Fritid 
och Vakna.

– Från Ale Fritids sida 
kommer 
vi att prata 
mycket med 
ungdomar-
na att ta vara 
på möjlig-
heten att 
åka skidor 
gratis och 
att få chan-
sen att testa 

om man inte har gjort det ti-
digare. Många har nog ont i 
magen för att åka med på sko-
lans skidresor om de aldrig 
har åkt förut. Nu får de ett jät-

tebra tillfälle att testa, säger 
fritidsledare Annika Grund.

Vakna-fonden och även 
den kommunala delen av 
Vakna är engagerade i pro-
jektet. Thomas Berggren 
ser många fördelar.

Jättebra initiativ
– Det här är ett jättebra in-
itiativ som ursprungligen 
kommer från föreningsli-
vet, vilket vi tycker är po-
sitivt. Många ungdomar är 
säkert sugna på att åka ner till 
backen, men det är inte alltid 
som mamma och pappa orkar 
köra ner dem. Nu kan vi med 

hjälp av vårt kontaktnät där 
Göteborgs Spårvägar ingår 
skapa förutsättningar för en 
kanonkväll i backen. Ingen 
behöver säga att jag kan inte 
ta mig dit. Det enda som alla 
måste fixa själva är skidor 
och pjäxor. Vi har informe-
rat sporthandlarna i kommu-
nen och de är beredda på att 
hjälpa till med den servicen, 
så det är bara att ta kontakt.

Välplanerat
Allt är planerat in i minsta 
detalj, men det finns en faktor 
som ingen rår över – vädret.

– De senaste dagarna har 

det varit perfekt snösprutar-
väder. Vi har kunnat köra snö-
kanonerna i 50 timmar och 
när vi har en bra snögrund i 
backen är det betydligt lättare 
att få backen körklar igen. Nu 
är den i topptrim igen, berät-
tar Niklas Helin i helgen och 
fortsätter:

– Skulle det vara plusgra-
der och grönt i backen onsdag 
i nästa vecka, då blåser vi av 
arrangemanget. Information 
ges via vår hemsida (www.ale-
backen.nu).

Vaknakvällen
Vaknakvällen i Alebacken är 
också en bra marknadsföring. 
Att få anläggningen erkänd 
på hemmaplan är viktigt i 
jakten på att skapa underlag 
för en ny lift.

– Vi får räkna med att det 
kostar närmare 2,5 Mkr. Ut-

nyttjas backen flitigt och vi 
får en riktigt bra vinter är 
det en lönsam verksamhet, 
men vi kommer självklart att 
behöva kommunens hjälp för 
att klara en sådan investering, 
avslutar Niklas Helin.

Nu blir det åka av. Vakna, 
Ale Fritid, Göteborgs Spår-
vägar och Alebacken SK 
bjuder in alla ungdomar till 
en vaken skidkväll. Fri buss-
resa och fritt liftkort för alla 
ungdomar upp till 20 år gäller 
nästa fredag.

Fotnot. Busstidtabell för skidbussen 
kommer i nästa veckas tidning.
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ELLA RÄDDAR VÄRLDEN
Musik och teaterpjäs för barn och föräldrar

SÖNDAG 8 FEB KL 1700

PELARTEATERN ALAFORS
(gamla fabriken)

Föreställningen tar lekfullt upp 
frågor kring miljön.

Den blandar spänning med humor och 
vill få barn och vuxna att diskutera vår 

gemensamma framtid.

BILJETTER 40:- 
Finns att köpa på Nödinge bibliotek 

samt SV i Älvängen

Telefon 0303-74 85 02
Göteborgsvägen 94, Älvängen

E-post: ale@sv.se

Gratis skidresaresa
– Och Alebacken bjuder på liftkortetliftkortet

TÄNKER ÅKA

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Nu lanseras en gratiskväll i backen för alla ungdomar. Från vänster: David Andersson, Ale Fritid, Annika Grund , Ale Fritid, 
Thomas Berggren, Vakna, Malin Sörensen, Ale Fritid, Thomas Johansson, Göteborgs Spårvägar och Niklas Helin, Alebacken 
SK.

Det kommer säkert att 
locka många, men vi 

hoppas framför allt att 
det får nybörjare att ta 

steget och prova på.
Niklas Helin
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Välkommen till Ullstorp Uppegård i Kungälv
på lördag kl 13–15 och se var vi planerar nya BoKlok 
lägenheter. Välj mellan 2 RoK - 52 kvm, 3 RoK - 69 kvm 
eller 4 RoK - 81 kvm. Vår kundansvarige Fritz Nicklasson, 
tel 031-771 14 52, fi nns på plats och kan svara på 
dina frågor. Läs mer på www.boklok.se/ullstorp.
Infl yttning är planerad till sommaren 2009.

*Kalkylen baserar sig på ränteläget den 9/12 2008 och att lånet har en bind-
ningstid på två år. Månadsavgiften baserar sig på bostadsrättsföreningens lån 
och driftkostnader. Hushållsel tillkommer.

Trea på övre våningen ............................................. 935.000 kr
Kontantinsats (15 %) ................................................. 140.000 kr
Lån (85%) ................................................................... 795.000 kr
Ränta (egna lån) efter skatteavdrag per månad* ..... 1.800 kr
Månadsavgift (inkl värme, vatten) per månad .......... 4.600 kr
Amortering per månad ..........................................................0 kr
Boendekostnad per månad .................................6.400 kr

Vägbeskrivning: Kör E6 norrut mot Kungälv, ta av vid Rollsbomotet 
och sväng vänster. Tag rakt fram i rondellen. Kör upp för backen och 
sedan vänster i nästa rondell. Följ våra skyltar till Ullstorps Västergård 
där visningen sker. Se även Gula Sidorna (sid 7 karta B1).

Visning
på lördag 
kl 13–15!

i Skanskas visningshus 
Ullstorps Västergård

Nybyggd 3:a för 6.400 kr/mån!


