
ALAFORS. PEAB pre-
senterade i tisdags 
orsakerna till skre-
det som stoppade höj-
ningen av Alebacken.

Företagets platschef, 
Henrik Gerber, tar själv 
ansvaret för det inträf-
fade.

– Vi har brustit, men 
hoppas verkligen inte 
att detta inneäbr slutet 
för ett unikt tillfälle att 
göra något riktigt bra 
av hela området, säger 
Gerber.

Ett 50-tal människor slöt upp 
i Medborgarhuset, Ledet, för 
att ta del av senaste nytt kring 
Alebacken och friluftsområ-
det runt Furulund. Skredet 
som i mitten av mars stop-

pade PEAB:s transporter av 
schaktmassor till Alebacken 
fick nu sin förklaring. I grun-
den var den både mänsklig 
och geologisk.

– Jag vill att ni ska veta att 
det här inte är något vi har 
tagit lätt på. För mig person-
ligen är det förskräckligt. Jag 
stod här två veckor innan det 
inträffade och lovade att vi 
visste vad vi gjorde. Uppen-
barligen så gjorde vi inte det. 
Nu är detta ett ärende för 
Arbetsmiljöverket, eftersom 
det måste klarläggas om min 
personal har svävat i fara. Det 
kan rent av bli ett polisären-
de, föklarar Henrik Gerber 
öppet.

Skredorsak
Med detta som bakgrund var 
det lätt att förstå att PEAB nu 
vidtagit alla åtgärder för att 
säkerställa orsaken till skre-
det.

– Det är undergrunden 
som gett med sig. Det fanns 
en lokal lersvacka under ett 
2-4 meter djupt sandlager. 
Dessa är mycket ovanliga och 
vi hade inte upptäckt den, be-
rättar geolog Marcus Dahl-
ström.

Att det som har inträf-
fat skulle innebära slutet för 
projektet verkar mindre tro-
ligt. PEAB redovisar en tydlig 
vision över hur arbetet ska 
kunna fortsätta.

– Vi utökar tryckban-
ken, flackar av släntlutning-

ar och gör regelbundna kon-
trollmätningar av massorna. 
Minsta lilla förändring ska vi 
i så fall kunna upptäcka, säger 
Henrik Gerber.

PEAB har ansökt om 
bygglov för etapp två och tre 
i projektet. Dessa behandlas 
nu efter konstens alla regler 
och det är inte bara PEAB 
som håller tummarna. För 
Alebacken är det ett ödesbe-
slut.

Dispens
– Liften vi har idag får vi 
bara dispens för ett år i taget. 
Investeringen för en ny är 
mycket tuff och därför är 
pengarna som PEAB beta-
lar kommunen för jordmas-
sorna avgörande. Jag hoppas 
verkligen att aleborna förstår 
vad backen betyder för Ale. 
Vi syns i nästan varje media 
under vintern och under 2009 

har vi hittills haft 6500 besö-
kare, berättade Alebackens 
Niklas Helin entusiastiskt 
och menar att den nya backen 
kommer att kunna fördubbla 
antalet skidåkare.

Från Ale 90 IK:s sida med-
delade, Göran Tilly, att en 
ny furustuga ska stå klar i 
oktober. Likaså anläggs nya 
spår.

Föredragshållarna andades 
trots den allvarliga händel-
sen framtidstro, men möttes 
också av kritik och oro. Det 
handlade om att onödigt 
mycket skog har skövlats, att 
dräneringen kan påverka när-

liggande hus och att miljön 
inte längre är attraktiv för 
strövare.

Lovar åtgärder
– Vi lyssnar och tar till oss allt 
ni säger. Mycket av det ni på-
pekar är jag övertygad om att 
vi kommer att lösa. Saknas 
det latriner ska det självklart 
sättas upp. Om någon upp-
täcker att dräneringen runt 
backen inte är tillräcklig och 
skapar bekymmer för någon 
kommer vi att åtgärda det 
också. Vi vill göra detta på 
bästa sätt. Det är en unik möj-
lighet att utveckla hela om-

rådet, menar mark- och ex-
ploateringsingenjör Jörgen 
Sundén.

Det var högt i tak under 
hela kvällen. Raka frågor fick 
raka svar. PEAB visade inga 
tecken eller minsta antydan 
till bortförklaringar. Detta 
föranledde till sist en avslu-
tande applåd som kändes 
både varm och förlåtande.

Ledningen utlovade också 
fortsatta informationsmö-
ten och en öppen dialog med 
ortsborna.
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PEAB tar fullt ansvar för backskredet

Henrik Gerber, platschef för 
PEAB.

Niklas Helin, Alebacken SK, 
berättade om verksamheten 
som i år har lockat 6500 be-
sökare.

Jörgen Sundén, Ale kommun, lovade åtgärda allt som åligger kommunen. "Vi vill göra det här 
bra", menar han.

PÅ MÖTET

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Mer än bara mäklartjänsten. Arvsskiften • Bodelningar • Bouppteckningar 
Deklarationer • Energideklarationer • Fastighetsförmedling • Gåvobrev • Lösöreauktioner 
Röjning och städning • Samboavtal • Skatteberäkningar • Testamenten 
Äktenskapsförord och övrig familjejuridik.

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80
Ytterby 0303-925 00 • Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se
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Vi söker även hus med lantligt läge!

Ring oss om Ni går i 
säljtankar. 0303-74 66 90

SURTE
Omtyckt
förening

Ljus och fi n 2:a 
om 53,3 kvm på 1:a våningen. Mitt i Surte centrum med 
närhet till service, affärer och kommunikationer. Ca 10 min 
till Göteborg. Vån. 1/3. Avg. 2.271:- 

Pris 650.000:-/hbj
Visas: Ring för bokad visning.
Mäklare: Fredrik Hellberg 0303-746690, 0702-333233

Röda stugan i Skårby

Ett mysigt hus med 3000 kvm tomt. Stort kök med 
vedspis, vardagsrum med utgång till altan, 2 sovrum, 
badrum o toalett mm. Vedbod, förråd, friggebod.
Kanontillfälle

Pris: 1.490.000:-/hbj.
Visas: Ring för bokad visning.
Mäklare: Jan Erik 0303-925 00 

SKALL GÅRDEN 
SÄLJAS?

Gör det under Gårdsveckan!

Gårdsveckan är den vecka varje vår då 
vi enbart satsar på visningar av gårdar 
i områdena Ale – Kungälv – Hisingen 

– Stenungsund.

Skall du sälja får du en kostnadsfri 
värdering, garanterat rikligt med 
spekulanter och bästa möjliga 

resultat!
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