
alekuriren  |   nummer 25  |   vecka 26  |   201114

����
��������	��

���������	

��������������������
�����

��	���������������������������	���


�	�����	���	��	���

����	���	���

�������
�	
	��	�������
�	���������
�������������������������������	��	���������

��	������ 

��

Öppet: Måndag-Fredag 7-17 • Tel 0303-33 60 87

GRÖNNÄS

ALAFORS. Lillgårdens 
förskola byter plats och 
funktion.

Alebacken har med 
hjälp av Leader Göta 
Älv och Ale kommun 
fått en ny caféteria.

– Det här blir kanon 
och precis vad anlägg-
ningen behöver, säger 
Niklas Helin.

Alebacken har blivit den 
största turistattraktionen i 
Ale. Behovet av en ny cafe-
teria och klubblokal har varit 
alltmer påtagligt de senaste 
säsongerna. När Äppelgår-
dens förskola i Nödinge nu 
färdigställs kommer de till-
fälliga paveljongerna inte att 
behövas. Det nappade Ale-
backen på.

– Utan stödet från EU 
hade vi aldrig vågat gå in i det 

här, men nu känns satsning-
en säker. Vi bistår med många 
ideella timmar och drygt 200 
000 kronor kontant, resten fi-
nansieras med bidrag. Dess-
utom kommer PEAB att fär-
digställa en ny parkering och 
en barnbacke under året. 
Förutom att cafeterian blir 
dubbelt så stor för gästerna 
får vi också alla möjligheter 
att skapa ett bättre och fram-
för allt godkänt kök, berättar 
en nöjd Niklas Helin.

Totalt blir den nya cafete-
rian och klubbhuset 270 kvm, 
varav 100 kvm serveringsyta. 

– Vi får äntligen bättre per-
sonalutrymmen och handi-
kappanpassad toalett. Räcker 
pengarna bygger vi en ute-
servering också, säger Niklas 
Helin.

Från Leader Göta Älvs 
sida ser man många förde-

lar och positiva effekter såväl 
långsiktigt som kortsiktigt.

– Alebacken är en etable-
rad attraktion som lockar 
många besökare till Göta älv-
dalen. Med en bättre serve-
ringslokal kommer anlägg-
ningen bli ännu mer attrak-
tiv och skapa än mer syssel-
sättning. Föreningen har ett 
brinnande engagemang som 
sträcker sig över många ge-
nerationer och utvecklings-
arbetet är genomtänkt och 
väl strukturerat, berömmer 
Thomas Sundsmyr, verk-
samhetsledare för Leader 
Göta Älv.

Projektkostnaden uppgår 
till totalt 1 135 000 kronor 
varav EU genom Leader 
stoppar in 790 000 kronor.

Alebackens företrädare ut-
trycker en stor tacksamhet till 
Ale kommuns samarbetsvilli-
ga tjänstemän och självklart 
även till Leader Göta Älv.

– När många goda krafter 
samverkar blir det gärna bra, 
säger Thomas Sundsmyr och 
ler nöjt.

I vintras gästas anlägg-
ningen av 14 850 åkare, vilket 
gör Alebacken till kommu-
nens största turistattraktion.

– När vägen är klar hoppas 
vi nå 20 000, hälsar Niklas 
Helin optimistiskt.

Parallellt med den nya 
cafeterian jobbar förening-
ens tekniska eldsjälar med 
att skapa ett automatiserat 
system för nya snökanoner.

– Målet är att kunna sköta 

dem hemifrån och att vi ska 
kunna göra snö redan vid ett 
par minusgrader, berättar 
Niklas Helin.

Leader Göta Älv syftar till 
att främja landsbygdsutveck-
ling och öka sysselsättning-
en. Projektpengarna kommer 
från EU.

Ny caféteria vid Alebacken – tack vare EU

LEADER GÖTA ÄLV
Exempel på pågående Leaderprojekt 
i Ale kommun:
Kultur på Mauritzberg
Kvalitativa kulturupplevelser.
Alebackens nya servering
Fortsatt utveckling av Ales största 
turistattraktion.
Risveden – ökad tillgänglighet
Främja den lokala besöksnäringen.

Säkra ridvägar i Ale
Öka säkerheten för hästar, ryttare 
och trafikanter.
Elbilar inom offentlig förvaltning
Dokumentera erfarenheterna av två 
elbilar.
Ungdomskraft
Öka ungdomars kreativitet och ge 
dem möjlighet att förverkliga idéer.

Lillgårdens tidigare förskola blir ny serveringslokal för Alebacken. Medlem-
marna snickrar nu ihop paveljongerna. Projektet kostar total 1 135 000 kr.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Föreningen utnyttjar sitt kontaktnät så mycket det går, på 
så vis kommer EU-pengarna att räcka till mycket.


