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ALAFORS. Hittills har 
det blivit 1 500 ideella 
arbetstimmar.

Alebackens mannar 
sliter för fullt för att få 
den nya värmestugan 
klar till säsongstarten.

– Det flyter på bra 
och vi räknar med att 
vara färdiga i mitten av 
december, säger Ken-
neth Karlsson.

I takt med de senaste årens 
myckna snöande och att allt 
fler skidentusiaster fått upp 

ögonen för Alebacken har 
behovet av en ny värmestuga 
växt fram. Trängseln har 
vissa dagar varit påtaglig då 
frusna slalomåkare köat för 
att få komma inomhus och 
samtidigt ta del av kaféets 
godsaker.

– En nödvändig och efter-
längtad investering, fastslår 
Kenneth Karlsson.

Cafédelen
Alebackens värmestuga har 
tidigare fungerat som för-
skola i Nödinge. Lokalerna 
renoveras nu för att anpassas 
efter sitt nya ändamål.

– Just nu håller vi på att 
iordningställa cafédelen som 
kommer att ha plats för 70 
gäster. Ytan blir ungefär 
dubbelt så stor som tidi-
gare. Köket byggs enligt alla 
rådande EU-bestämmelser 
och miljökrav. Vi har haft 
hjälp av en arkitekt, som i 
vanliga fall ritar restaurang-
kök, säger Sven Nilsson, en 
av Alebackens alla eldsjälar.

– Utöver serveringen får 
vi omklädningsrum, kontor 
och en möteslokal. Våra 
fordon och maskiner blir 
dock kvar i den gamla delen, 
förklarar Sven.

När lokaltidningen 
kommer på besök är ett tiotal 
personer igång och arbe-

tar. Målning, isolering och 
elinstallation står på pro-
grammet.

– Måndagskvällar och lör-
dagar är våra arbetsdagar, 
säger Sven Nilsson men till-
lägger snabbt:

– Plus alla andra dagar i 
veckan…

Satsningen har möjlig-
gjorts tack vare EU-pro-
jektet Leader. Totalkostna-
den beräknas till en miljon 
kronor varav bidraget från 
Leader uppgår till 790 000 
kronor.

– Det innebär att Ale-
backen skjuter in 210 000 
kronori projektet samt en 
massa ideella arbetstimmar, 
säger Kjell Helin som har 
hand om räkenskaperna.

Ingen panik
Väderleken styr helt och 
hållet säsongspremiären 
för Alebacken. I mitten av 
december hoppas man emel-
lertid att värmestugan ska 
vara klar att tas i bruk.

– Det är ingen panik om 
projektet skulle dra ut på 
tiden. Den gamla värme-
stugan står orörd och kan 
användas om så skulle behö-
vas, poängterar Sven Nils-
son.

Parallellt med stugbyg-
get håller Alebackens perso-

nal på att installera ett nytt 
system för sina snökanoner.

– Det nya systemet gör 
det möjligt för oss att ställa 
in kanonerna så att de startar 
automatiskt vid exempelvis 
två minusgrader. Det under-
lättar arbetet med snötill-
verkning betydligt, avslutar 
Kjell Helin.

Ny värmestuga i Alebacken tar form
– Och automatiskt snösystem installeras

I ALEBACKEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Det som tidigare fungerade 
som förskolelokaler i Nödinge 
iordningställs nu som värme-
stuga i Alebacken. 

Här byggs en cafeteria där Alebackens personal ska kunna 
serva fikasugna skidåkare. Värmestugan kommer att ha 
plats för 70 gäster.

Stora som små engagerar 
sig i färdigställandet av Ale-
backens nya värmestuga. 
Erik Karlsson missar aldrig 
en arbetsdag.

Eftersäsongspriser
på hela markissortimentet!

www.kungalvssolskydd.se
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Vid köp av 
en vikmarkis 
får du köpa 

motor för endast

900:-
ord. pris 2.900:-

års
nybils-
garanti


