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Pris per person i dubbelrum

4.399:-

Kör-själv-resor med

Sommar mitt i Tyrolen

www.happydays.nu eller ring 020 79 33 84

Öppet vardagar kl. 8.00 - 15.30 

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

BESTÄLL NU PÅ:

Teknisk arrangör:

Enkelrum 1.499:- Extrasäng 999:-
Avbeställningsskydd:
Per vuxen 65:-/Per barn 45:-
Vistelsen inkluderar endast slutstädning.

lördag kväll

Pris per person i dubbelrum

1.149:-
3 dagars weekend på 

3-stjärnigt hotell i centrum

8 dagars semster på 3-stjärnigt 
hotell i Söll i Österrike

Som läsare av Alekuriren får du 
dessa speciella läsarerbjudande.
Uppge reskoden vid beställning 
– så får du automatiskt rabattpriset.

Enkelrum 4.949:- 
Extrasäng 4.099:- 
Avbeställningsskydd:

RESPRISER & RESTIPS
WWW.HAPPYDAYS.NU

Hotel Christian IV

Hotel Austria ★★★

Orten Söll ligger mitt i den vackraste 

-

-

-

Ankomst:

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-5 år 

gratis i förälders säng.
Max. 1 barn 6-14 år ½ 
pris i förälders rum.

specialiteter

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-3 år gratis

i förälders säng.
Max. 2 barn 4-11 år ½ pris 

i förälders rum.

Weekend i Kristianstad

Respriser & restips

www.happydays.nu

Extradygn

med frukostbuffé:

Endast kr. 399:-

First Hotel Christian IV ★★★

-

-

gör att du inte tvivlar på att du är i 
-

gel på arkitekturen – med t.ex. den 

utsedd till Kristianstads vackraste 

-

av vid den långa sandstrandskusten. 

Ankomst:

I samband med utställningen
Knyppling à la Nutid 17.1-14.2

Prova på att knyppla på modernt sätt
Söndag 24.1 12-16  Onsdag 27.1 18-21

Endast materialkostnad. Fika till självkostnadspris

Repslagarmuseet   Älvängen 0303 74 99 10    www.repslagarbanan.se

Alebacken har definitivt satt hela kommunen på kartan i vinter. Fortsätter kylan och intresset för den alpina sporten 
kommer över 20 000 liftkort att ha sålts. Förra året var samma siffra knappt 7 000.

"En sanslös utveckling"
ALAFORS. Vad sägs 
om en ökning på över 
300%?

Nya Alebacken slår 
alla högt ställda för-
väntningar.

Skidentusiasterna 
kommer från alla håll 
och de positiva omdö-
mena haglar ner, om 
man nu kan säga så i 
snösammanhang...

Bil efter bil kommer. Parke-
ringen fylls och passerar 200. 
Åkare efter åkare tar sig upp 
och ner för backen. Trots att 
400 personer trängs i backen 
under lördagen är det ingen 
som gnyr. Liftkön borde 

vara en flaskhals, men med 
två parallella system som går 
på högvarv är väntan över på 
några minuter.

– Det fungerar hur bra 
som helst. Vi njuter av varje 
minut. Det här vågade vi 
aldrig drömma om. Tänk att 
vi skulle få en av våra bästa 
vintrar någonsin när vi som 
bäst behövde den, säger Ale-
backen SK:s ordförande, 
John Hansson.

Rekordhelg
Helgen som gick blev en re-
kordhelg. Över 800, lågt 
räknat, löste liftkort. Det 
betyder att Alebacken nu 
är uppe i samma antal som 

såldes under hela förra året.
– Kan vi fortsätta så här 

kommer drygt 21 000 besök 
ha gjorts och det är en sans-
lös utveckling. Vi talar om 
över 300% tillväxt, summe-
rar John Hansson.

Utvecklingen går inte obe-
märkt förbi.

Sliter
– Nej, det sliter på vår organi-
sation, men det är många som 
har visat intresse av att vara 
med och hjälpa till. Vi utbil-
dar nya liftförare och hoppas 
kunna delegera ansvar till fler, 
säger John Hansson.

Det är inte bara i backen 
som det krävs arbetsinsatser. 

Den numera välbesökta vär-
mestugan kräver sitt.

– Vi bemannar med allt vi 
har. Det här ger ju föreningen 
en ekonomisk stabilitet som 
inte har funnits tidigare.

Lördag 30 juni är det offi-
ciell invigning av Alebacken 
och såväl Ale kommun som 
sponsorer har visat stort in-
tresse för ceremonin.
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Allan Karlsson
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perra@alekuriren.se

– Över 800 i Alebacken under rekordhelgen


