
ALAFORS. Visionen är 
förverkligad.

På juldagen öppnar 
nya Alebacken med 
längre nerfarter och 
två nya liftar.

– Det känns fan-
tastiskt och kylan 
kom perfekt. Jag tror 
bestämt att någon 
däruppe tycker om oss, 
säger eldsjälen John 
Hansson.

Föreningen Alebacken sätter 
hela kommunen på kartan 
med sitt stora engagemang 
för en av Sveriges sydligaste 
skidanläggningar. Under ett 
knappt år har PEAB fyllt upp 
backtoppen med överskotts-
massor från vägarbetet. Det 
har bland annat medfört 
att huvudbacken förlängts 
med cirka 100 meter och 
den högra backen är nu 450 
meter lång. Den utdömda 
liften är borta och istället 
har två nyrenoverade liftar, 
en knapp- och en ankarlift, 
installerats.

– Knappliften är igång, 
men vi måste justera lite av 
tekniken. Vi har fått reklam-
mera två motorer och an-
karliften hoppas vi få i drift 
under morgondagen. På 
onsdag ska hela systemet slut-
besiktigas. Konstruktionerna 
är godkända, men nu ska de 
få se allt i full drift, berättar 
ordföranden och entusiasten, 

John Hansson.
Lagom till jullovet kommer 

Alebacken att vara öppen och 
en invasion av skidsugna väst-
svenskar väntas stå i kö från 
tidig morgon.

– Vi öppnar den 25:e och 
intresset är rekordstort. Det 
är en helt ny anläggning. 
Förutom allt som syns har vi 
också grävt ner nya vattenrör 
till snökanonerna och inves-
terat i en helt ny transforma-
torstation, säger John Hans-
son.

Investeringarna är gigan-
tiska både i tid, kraft, energi 
och pengar. Effekten på vat-
tenpumparna har ökat tack 
vare transformatorn. Nya 
luft- och vattenrör i backen, 
delvis finansierat av sponsorn 
Vattenfall har också varit vär-
defullt.

– Totalt handlar det om 

upp till 4,5 miljoner kronor, 
men vi har lyckats hålla bud-
geten och ligger nog lite 
bättre till än förväntat.

Föreningen är inte orolig 
för ekonomin. Om kylan blir 
normal är intäkterna säkra.

– Kan vi hålla backen till-
gänglig i tre månader kör vi 
in närmare 2 miljoner kronor 

och det är vårt mål i år, säger 
John Hansson som redan i 
söndags kunde rapportera om 
ett snödjup på en meter.

– Vi har kört kanoner-
na i tre dygn nu och det blir 
snabbt mycket snö som ska 
pistas, säger han.

Kapaciteten i det nya lift-
systemet är fördubblad.

– I fjol klarade vi 700 i 
timmen, nu kan vi skicka 
upp 1900 i backen på samma 
tid. Det är en stor fördel 
med både en ankarlift och en 
knapplift. Dessutom kommer 
vi att kunna reglera hastighe-
ten om det är mycket barn i 
backen, säger John Hansson.

Lagom till jullovet står 

Alebacken redo. Enda be-
kymret nu är antalet parke-
ringsplatser som fortfarande 
är begränsat.
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Full fart i det nya snösyste-
met. Nya luft- och vatten-
rör samt en ny transforma-
tor har ökat kapaciteten på 
kanonerna.

Tummen upp för nya Alebacken. John Hansson tackar högre makter för kylan. Nu kan backen öppna på juldagen.

önskar företagare och 
samarbetspartners i 

Ale kommun
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NÖDINGE. OK Alehof 
har öppnat konstsnö-
spåret i Dammekärr 
för säsongen. 

Nu finns det cirka 
800 meter spår för 
klassisk åkning.

OK Alehof blir även i år 
först med att kunna erbjuda 
längdåkarna i Göteborgsre-
gionen konstsnöspår. Detta 
tack vare den speciella 
metod för snötillverkning 
direkt i spåret som Alehof 

utvecklat, med bland annat 
goda råd från snöspecialis-
terna i Alebacken. Det är 
ett mycket kostnadseffektivt 
och snabbt sätt att tillverka 
snö för längdskidåkning. 
Något som verkligen är 
uppskattat av regionens alla 
Vasaloppsåkare och motio-
närer.

I år har föreningen också 
från start satsat på de yngsta 
åkarna och erbjuder redan 
nu ett preparerat skidleks-

område för teknikträning 
och där även de som vill 
prova på för första gången 
kan göra det utan att 
trängas med Vasaloppså-
karna och andra motionä-
rer. 

Ale är regionens snösäk-
raste kommun och ingen 
annan kommun runt Göte-
borg kan erbjuda skidåk-
ning på både längden och 
tvären efter några få dagar 
med frost.

Konstsnöspåret i 
Dammekärr öppnat
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