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ALAFORS. Alebacken 
SK får låna 3,1 miljoner 
kronor av Ale kommun.

Pengarna ska använ-
das till ett nytt liftsys-
tem.

– Där rök den semes-
tern, konstaterar entu-
siasten, John Hansson, 
glatt.

Fullmäktige antog i mån-
dags låneavtalet mellan Ale 
kommun och den ideella 
föreningen Alebacken SK. 
Det betyder att ett begag-
nat liftsystem från Idre kan 
transporteras ner till Alafors 
för montering. Affären går 
lös på närmare 4,1 Mkr.

– Ett nytt, liknande 
system, skulle kosta över 
det dubbla. Det här är en 
kanonaffär, men det återstår 
mycket jobb innan ungarna 
kan åka uppför backen, säger 
John Hansson som är ordfö-
rande i klubben.

– Reglerna för att mon-
tera en lift är skarpa. Det är 
många myndigheter som har 
synpunkter och det är bra, 
då blir det riktigt gjort och 
säkerheten maximal. Till att 
börja med ska geotekniska 
mätningar göras på toppen 
av backen för att säkerställa 
exakt hur mycke de vågar 

belasta. Det är avgörande 
för att veta hur liftens sträck-
ning, förklarar Hansson.

Liften har väntat på Ale-
backen i två år. Det är inte 
direkt strykande åtgång på 
gamla liftar.

– Den här är 28 år gammal, 
men man brukar räkna en 
livslängd på upp mot 60 år 
om de sköts ordentligt. Den 
här är i topptrim och består 
av en ankarlift och en knapp-
lift som går parallellt i en 
gemensam liftgata, förklarar 
Hansson.

2000 skidåkare i timmen
Kapaciteten mer än för-
dubblas mot den trotjänare 
som skidåkarna har fått lifta 
med hittills. I vinter ska 2000 
skidåkare i timmen kunna 
transporteras upp i backen, 
men det är inte bara uppför 
som det väntar nyheter. 
Peabs överskottmassor har 
lyft backen rejält och den 
längsta nedfarten blir nu 460 
meter. Huvudbacken blir 
troligtvis 390 meter jämfört 
med dagens 280.

– Det här är ett oerhört 
lyft inte bara för oss i backen 
utan för hela området – för 
hela kommunen. Under vin-
tertid kommer Alebacken att 
bli en ännu större publik-

magnet. I år lockade vi 7500 
personer och med bättre 
kapacitet i både backen och 
liften räknar vi nå helt andra 
nivåer, menar Hansson.

1 december har de satt 
som mål att försöka ha liften 
på plats. Den ska testas och 
godkännas innan skidåkarna 
lagom till jul kan få ge sig av. 
Att finansieringen löste sig 
var nästan mer än klubben 
vågat hoppats på.

– Ett resultat av målmed-

vetet arbete från alla håll. 
Miljö- och byggförvaltningen 
har varit positivt inställd och 
verkligen försökt se möjlig-
heterna. Samma sak när vi 
träffade Kommunstyrelsen. 
Tjänstemän och politiker 
har varit lyhörda och fast 
beslutna att på ett eller annat 
sätt hjälpa oss. Att det nästan 
rådde politisk enighet känns 
ännu bättre, säger Hansson 
som inte räds amorteringen 
på 150 000 kronor om året.

– Nej, vi klarar en grön 
vinter. Vi har generösa spon-
sorer och förtjänsten är bra 
när backen väl blir vit. Det 
här klarar vi utan problem. 

Fantastisk utsikt
John Hanssons uppmärk-
sammade dröm om en res-
taurang på backtoppen har 
han inte glömt.

– Det är en fantastisk 
utsikt däruppe, men vi får 
väl göra en marknadsunder-

sökning först och se om det 
finns underlag för en restau-
rang med vita dukar…

Fotnot: Alebacken får också ett 
investeringsbidrag på 875 000 
kronor som tas från ersättningen 
som Peab erlägger till kommunen 
för att få tippa massorna.

Nytt liftsystem till Alebacken

John Hansson och hans vänner i Alebacken SK kan nu beställa hem liften från Idre. Finansieringen är löst via ett lån från 
Ale kommun.                 Arkivbild: Allan Karlsson
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Hyresfastighet med möjligheter
Hyresfastighet med två lägenheter,  fem rum och 
kök  om 130 kvm och tre rum och kök om 93 
kvm samt en lokal som i dag är Pizzabutik med 
uteservering.  Källare med garage, tvättstuga 
pannrum samt stora förrådsutrymmen. Total 
hyresintäkt 222.000:- Centralt belägen i Lödöse.

Pris 1.675.000:-/hbj. Mäklare: Hans Götestam
0303-74 66 90, 0708-28 90 29

Permanent fritid

Fräscht fritidshus med åretruntstandard, nyrenoverat och uppfräschat. 
Tre rum och kök. Sep. förråd/verkstad på tomten. Lantligt med vyer över 
öppet landskap. 56 kvm. 

Pris 795.000:-/hbj. Mäklare: Hans Götestam 
0303-74 66 90, 0708-28 90 29

SKOGSTORP

Bo bekvämt i ett plan
Fräscht modulenthus om 132 kvm. Byggt 1991. 
Trädgårds och naturtomt om 6985 kvm. Solig altan i 
etage om ca 40 kvm. Fastigheten är vackert lantligt 
belägen med ca 10 min. till Älvängen, 40 min. 
till Gbg.

Pris 1.950.000:-/Hbj. Mäklare: Hans Götestam
0303-74 66 90, 0708-28 90 29

SKEPPLANDA

LÖDÖSE

Sälj- eller köptankar?

Vi har öppet 
hela sommaren!

En attraktiv pärla - Glose, Kungälv
Med stort dubbelgarage och underbart läge. Altaner om ca 200 
kvm, med pool vilket ger stor frihetskänsla. Som gjort för stora 
sammankomster. Perfekt för den som vill vill bo på landet, men ändå ha 
nära till Göteborg. Huset är mycket fi nt med nytt kök och öppen spis! 
89 kvm. Dubbelgarage om 75 kvm med hög takhöjd. Ring för bokad 
visning den 23/6 & 25/6

Pris 1.675.000:- som utgångsbud. Mäklare: Birgitta Ström
Axelssons Fastighetsbyrå 0303-746690  Mobil: 0705-218580


