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Leverans, installation och bortforsling från 690:-Leverans, installation och bortforsling från 690:-

Alltid snabba leveranserAlltid snabba leveranser

Alltid räntefri avbetalningAlltid räntefri avbetalning

RABATT
20%

Just nu får Du 20% rabatt 
på alla LVI-element

John Hansson – eldsjäl som 
alltid försöker ställa upp

Hans bästa tid är nu och vintern får gärna bestå ett par månader till.
John Hansson gläds över den fantastiska respons som nya Alebacken har fått.
Samtidigt drömmer John om framtida utvecklingsprojekt för anläggningen.

Vad är ditt nästa dröm-
projekt för Alebacken?
– En ny värmestuga, kom-
binerad med restaurang där 
folk kan äta och ha det trev-
ligt. Det vore häftigt att ha 
after ski med en bar där det 
serveras öl från Ahlafors 
Bryggerier.

Vad gör du helst när du 
är ledig?
– Är med min son Lukas eller 
så besöker jag andra skidan-
läggningar i landet. Jag för-
söker dessutom spela tennis 
när tillfälle ges. Ibland är det 
också skönt att bara ta det 
lugnt och titta på tv.

Din käraste ägodel?
– Det är sonen Lukas, men 
menar du en pryl så får jag 
säga mobiltelefonen. Den går 
minst sagt varm emellanåt.

Vilket resmål skulle du 
helst av allt vilja besöka?
– Spring Mountain i USA 
som har ett av världens största 
snösystem. Det vore en dröm 
att få komma dit och kolla den 
anläggningen. Att åka till 
Innsbruck skulle heller inte 
vara så dumt.

Vad skulle du göra om 
du vann fem miljoner på 
Lotto?
– Jag hade köpt en ny pist-
maskin till Alebacken och 
byggt ett garage. En begag-
nad sittlift är också något som 
jag kommer att tänka på, men 
jag tror att jag hade priorite-
rat pistmaskinen.

Om du fick vara en annan 
person för en dag, vem 
skulle det vara?
– Stefan Edberg. Han är 

lugn och sansad. Stefan var  
en idol för mig när jag var 
ung. Jag gillar verkligen hans 
sätt att vara.

Dina tre bästa egenska-
per?
– Snäll, hjälpsam och att jag 
alltid försöker ställa upp. Det 
är mitt motto som jag lever 
efter.

Vem skulle du helst vilja 
se som skidgäst i Ale-
backen?
– Ingemar Stenmark vore 
roligt att se i pisten. Någon 
ur det alpina landslaget, 
Jens Byggmark eller Anja 
Pärson, skulle också vara 
något av drömgäster.
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PROFILPROFIL

Namn: John Hansson.
Ålder: 30.
Bor: Alafors.
Familj: Sonen Lukas, 7 år.
Arbete: Elektriker, Jio 
Eltjänst.
Stjärntecken: Tvilling.


