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Öppet som vanligt!
Jourcentralen på Kungälvs sjukhus

Öppen och tidbokad mottagning

Vardagar kl. 17.00–22.00.
Lördagar, söndagar samt helgdagar kl. 10.00 –16.00.

Vill du slippa att spendera tid i väntrummet? 
Ring 0303-988 26 och boka tid så slipper du vänta!

Välkomna
Jourcentralen Kungälv
Kungälvs Sjukhus
442 83 Kungälv
Tfn 0303-988 26

1177 Rådgivning om vård på webb och telefon.
Tfn 1177, www.1177.se/vgregion

www.vgregion.se

Sydvästra Götaland

Tel 0303 - 161 55      www.svg.abf.se

Pröva på folkbildning!
30/1 kl 11 - 15 Mimers Hus i Kungälv
Vi presenterar årets cirklar och program.
Konferencier och artist: Gunnar Källström

Karl Gunnar Malm
24/2 kl 19 Glasbruksmuseet i Surte
”- Det mesta blir väl inte som man tänkt sig”
K-G analyserar möjligheterna till att bjuda ut 
sig själv på restaurang med visor och skrönor.

Språkcafé med
Fri scen

Glasfusing
Måla på Glas

Data för skräckslagna
Data fortsättning
Alla kan blogga
Bildbehandling

Hela vårt studieprogram 
presenterar vi på 
www.svg.abf.se

Cirkelstarter vecka 8

Lördagar kl 13 
med start 6 feb 

Mimers Hus i Kungälv

Uno Svenningsson
11/3 kl 19 

Mimers Hus i Kungälv
Biljetter släpps den 30/1

Biblioteket Mimers Hus 
Tel 0303-23 82 02

Några av våra kulturprogram

SMAKPROV PÅ STUDIECIRKLAR

Vi finns i din kommun!
Ale, Kungälv, Orust, Stenungsund, 
Tjörn, Lerum, Partille, Mölndal, Öckerö

Dansa Charlston och Hazzel. Bugga eller 
pröva på Foxtrot. Årsmöte

Centerpartiet Ale

Måndag 15 feb kl. 19.00 
i Starrkärrs bygdegård

Besök av riksdagsledamoten 
Maria Kornevik Jacobsson

Beslut om valprogram och 
valsedel till kommun-
fullmäktige

Årsmötesförhandlingar

Välkomna!
Styrelsen

alekretsen.centerpartiet.net

I samband med invigningen överlämnades en nysnidad skylt till Alebacken och 
en klocka till kommunalråd Jarl Karlsson (S) som tack för hjälpen. Niklas Helin 
och Sven Nilsson, Alebacken SK, kommunalråd Jarl Karlsson (S), Fredrik Biehl, 
Alpinpoolen AB,  och John Hansson, ordförande i Alebacken SK.

Plåtslagare och 
grafiker. Sponso-
rerna, Bildovision 
och Plåtslagarna i 
Ale fanns på plats 
under invigning-
en. Från vänster: 
Magnus Johansson, 
Annika Häger, Ulf 
Häger och Mattias 
Mattsson.

En backe värd 
att skylta med 
ALAFORS. Det har gått 
undan i Alebacken, 
såväl före som under 
säsongen.

Två förlängda ned-
farter och ett helt nytt 
liftsystem.

I lördags invigdes 
nya Alebacken officiellt 
som redan haft 8500 
skidåkare.

Investeringen i Alebacken har 
fått ett enormt genomslag 
bland skidentusiaster i Väst-
sverige – och inte minst hos 
media. Alebacken är överläg-
set det mest omskrivna som 
Ale kommun förfogat över 
de senaste tio åren. I förra 
veckan hade 8000 skidåkare 
passerat liftkön.

– Det är ungefär vad vi har 
snittat på en hel säsong tidi-
gare. Nu tog det fyra veckor 
att nå samma siffra. Håller 
kylan i sig får vi vara beredda 
när sportlovet kommer, säger 
Niklas Helin, en av många 
eldsjälar runt Alebacken.

I lördags förrättades en of-
ficiell invigning av backen. På 
plats fanns bland andra lift-
leverantören, Alpinpoolen 
AB, som representerades av 
Fredrik Biehl.

– Det här är en riktig sol-

skenshistoria. Jag träffade 
John på en mässa i Tanum 
2006. Då lät det kanske som 
en utopi, idag känns det 
mest fantastiskt. Trots en sen 
byggstart och med riklig ne-
derbörd som gjorde leran till 
en stor utmaning lyckades vi 
få allt att fungera lagom till 
julafton.

Systemet med två paral-
lella liftar beskrivs ofta som 
begagnat, men egentligen är 
allt nytt.

– Ja, det är sant. Det är 
faktiskt bara själva stålkon-
struktionen som är begag-
nad, resten är nytt, berättar 
Fredrik Biehl.

Livslängden är beräknad 
till minst 20 år, men om den 
sköts, vilket perfektionister-
na i Alebacken gör, kan den 
hålla i 40 år.

Kommunstyrelsens ord-
förande, Jarl Karlsson (S), 
berömde föreningen för sitt 
stora engagemang och kon-
staterade att man kan göra 
mycket positivt om alla drar 
åt samma håll.

Niclas An-
grell och Linda 
Skånberg 
grillade inte 
mindre än 180 
korvar under 
två timmar.

300 ungdomar åkte gratis på Vaknakvällen

Vaknakvällen är ett samar-
bete mellan Stödföreningen 

Vaken, Alebacken SK och Ale 
Fritid. Ungdomar upp till 20 

år får gratis liftkort och vid 
värmestugan är grillen tänd.

– Vi grillade 180 korv 
och det var väl snudd på lika 
uppskattat som själva skidåk-
ningen, säger Stödförening-
en Vakens Niclas Angrell 
med ett brett leende.

Vaknakvällen arrangera-

des för andra året.
– Vi hoppas och tror att 

det här är ett vinn-vinn-kon-
cept. Flera ungdomar var här 
för första gången och det är 
ju bra för föreningen att 
fler hittar hit, säger Tyrone 
Hansson
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

ALAFORS. Årets Vaknakväll blev en succé.
Gratis skidåkning med tillhörande korvgrillning 

lockade 300 ungdomar till Alebacken.
– Skidåkning är uppenbarligen populärt, så 

vi får väl se om vi kan göra det oftare nästa 
säsong, säger Vaknafondens Tyrone Hansson.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se


