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ALAFORS. ALAFORS. Över 100 åkare förgyllde Över 100 åkare förgyllde 
fredagskvällen med gratis skidåk-fredagskvällen med gratis skidåk-
ning i Alebacken.ning i Alebacken.

Satsningen att locka ungdo-Satsningen att locka ungdo-
mar till backen med fria liftkort får mar till backen med fria liftkort får 
definitivt anses som mycket vaken.definitivt anses som mycket vaken.

Vaknafonden erbjöd dessutom Vaknafonden erbjöd dessutom 
gratis busstransport, men de flesta gratis busstransport, men de flesta 
tog sig dit på egen hand.tog sig dit på egen hand.

Bakom initiativet med en gratis skidresa Bakom initiativet med en gratis skidresa 
till Ales skicenter stod föreningen Aleback-till Ales skicenter stod föreningen Aleback-
en, Vaknafonden och Göteborgs Spårvä-en, Vaknafonden och Göteborgs Spårvä-
gar. Den gemensamma satsningen slog väl gar. Den gemensamma satsningen slog väl 
ut och drygt 100 åkare, varav 80 ungdomar ut och drygt 100 åkare, varav 80 ungdomar 
trängdes i backen.trängdes i backen.

– Det är vi mer än nöjda med. Vi måste – Det är vi mer än nöjda med. Vi måste 
komma ihåg att det här var första gången. komma ihåg att det här var första gången. 
Det är inte alltid så lätt att nå fram till ung-Det är inte alltid så lätt att nå fram till ung-
domar idag. Det är mycket som lockar och domar idag. Det är mycket som lockar och 
drar, men jag är övertygad om att alla som drar, men jag är övertygad om att alla som 
var här ikväll kommer att bli utmärkta am-var här ikväll kommer att bli utmärkta am-
bassadörer om vi gör om det på nytt, säger bassadörer om vi gör om det på nytt, säger 
Vaknas Vaknas Thomas BerggrenThomas Berggren..

Det låg en viss tveksamhet i luften när Det låg en viss tveksamhet i luften när 
endast ett 20-tal ungdomar klev ur de ex-endast ett 20-tal ungdomar klev ur de ex-
trainsatta skidbussarna. Det visade sig dock trainsatta skidbussarna. Det visade sig dock 
att flertalet föredrog egen transport.att flertalet föredrog egen transport.

– Utrustningen är lite omständig att bära – Utrustningen är lite omständig att bära 
med sig till bussen, särskilt om det är en bit med sig till bussen, särskilt om det är en bit 
att gå till hållplatsen. Därför väntade många att gå till hållplatsen. Därför väntade många 

att komma till dess att föräldrarna hunnit att komma till dess att föräldrarna hunnit 
hem från jobbet, förklarade en nöjd arrang-hem från jobbet, förklarade en nöjd arrang-
ör, ör, Niklas HelinNiklas Helin, Alebacken SK., Alebacken SK.

Att de två extrainsatta skidbussarna var Att de två extrainsatta skidbussarna var 
en tokig satsning var det långt ifrån någon en tokig satsning var det långt ifrån någon 
som påstod.som påstod.

Tar tidTar tid
– Absolut inte. Skulle vi köra nästa fredag – Absolut inte. Skulle vi köra nästa fredag 
igen hade vi säkert fördubblat antalet rese-igen hade vi säkert fördubblat antalet rese-
närer. Det tar tid att köra in ett koncept. Det närer. Det tar tid att köra in ett koncept. Det 
var samma sak med skridskobussen, som just var samma sak med skridskobussen, som just 
nu går till Ale Arena varje onsdag. Den är i nu går till Ale Arena varje onsdag. Den är i 
princip full och det var den inte från början. princip full och det var den inte från början. 
Vi måste tänka att de som kom med skid-Vi måste tänka att de som kom med skid-
bussen troligtvis inte hade varit här om vi bussen troligtvis inte hade varit här om vi 
inte hade erbjudit den möjligheten, menar inte hade erbjudit den möjligheten, menar 
Thomas Berggren.Thomas Berggren.

Alebacken var i perfekt trim och fören-Alebacken var i perfekt trim och fören-
ingen bistod även med skidlärare. De riktiga ingen bistod även med skidlärare. De riktiga 
nybörjarna lyste tyvärr med sin frånvaro, dä-nybörjarna lyste tyvärr med sin frånvaro, dä-
remot fanns det ett antal som ville utveckla remot fanns det ett antal som ville utveckla 
sin redan goda teknik lite ytterligare.sin redan goda teknik lite ytterligare.

– Vi har en stor tillgång i Patrik Olsson – Vi har en stor tillgång i Patrik Olsson 
som är en makalöst skicklig skidlärare. Det som är en makalöst skicklig skidlärare. Det 
är en jättechans för alla ungdomar att få åka är en jättechans för alla ungdomar att få åka 
med honom. Inte ens alperna kan utmana med honom. Inte ens alperna kan utmana 
honom längre, myste Niklas Helin.honom längre, myste Niklas Helin.

Det råder optimism och sprudlar av fram-Det råder optimism och sprudlar av fram-
åtanda i Alebacken. Peab lassar överskotts-åtanda i Alebacken. Peab lassar överskotts-
massor i en rasande takt på höjden. Om ett massor i en rasande takt på höjden. Om ett 

par säsonger ska backens fallhöjd ha ökat par säsonger ska backens fallhöjd ha ökat 
med cirka 10 meter och då blir förutsätt-med cirka 10 meter och då blir förutsätt-
ningarna än större att locka hit fler skid-ningarna än större att locka hit fler skid-
vänner.vänner.

– Vi är ensamma i Göteborgsregionen – Vi är ensamma i Göteborgsregionen 
och kan vi förbättra vår anläggning ytterli-och kan vi förbättra vår anläggning ytterli-
gare är 15 000 besökare inte omöjligt, anser gare är 15 000 besökare inte omöjligt, anser 
Niklas Helin.Niklas Helin.

När skidsäsongen är över kommer liften När skidsäsongen är över kommer liften 
att rivas för att Peab ska kunna komma fram. att rivas för att Peab ska kunna komma fram. 
Vad som händer inför nästa år är oklart.Vad som händer inför nästa år är oklart.

– Vi har en positiv dialog och ska säkert – Vi har en positiv dialog och ska säkert 
hitta en lösning med Ale kommun och Peab. hitta en lösning med Ale kommun och Peab. 
Det blir ett tillfälligt liftsystem. Vi jobbar Det blir ett tillfälligt liftsystem. Vi jobbar 
på att skapa förutsättningar för en ny per-på att skapa förutsättningar för en ny per-
manent lift till dess att den nya backen är manent lift till dess att den nya backen är 
klar 2012, säger Alebackens eldsjäl,klar 2012, säger Alebackens eldsjäl, John  John 
HanssonHansson..

Alebacken är tveklöst en levande rekam-Alebacken är tveklöst en levande rekam-
pelare för Ale under de vita månaderna, det pelare för Ale under de vita månaderna, det 
visar inte minst alla inslag som backen haft visar inte minst alla inslag som backen haft 
i riksmedierna i år. I fredagskväll var det i riksmedierna i år. I fredagskväll var det 
många ungdomar som kom med ordinarie många ungdomar som kom med ordinarie 
busstrafik från Göteborg. Fantastiskt.busstrafik från Göteborg. Fantastiskt.

Vakna, vi flyger!Vakna, vi flyger!

Skidläraren Patrik Olsson förmedlade sina 
bästa tips till Daniel Hansson, 12 år från 
Skepplanda, Ida Lagholm, 12 år från Skepplan-
da, Jessica Alfredsson, 13 år från Alafors och 
Sofia Hvenfelt, 12 år från Nödinge.

Uppvisning! Det hoppades friskt i 
Alebacken i fredagskväll och som 
ni ser hade fotografen mycket att 
göra. Såväl skidåkare som snow-
boardsfantasterna visade upp 
sina konster.
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