
ALAFORS. Vaknafonden bjöd på gril-
lad korv och Alebacken på gratis lift-
kort.

Inte undra på att nästan 100 ung-
domar trotsade kylan och kastade 
sig utför pisten.

– Nästa gång kör vi i januari, då 
är vädret säkrare, lovade en av Ale-
backens eldsjälar, Niklas Helin.

För tredje året i rad bjöd Alebacken och Stöd-
föreningen Vaken in till gratis skidåkning. Alla  
barn och ungdomar upp till 20 år fick gratis 
liftkort under tre timmar i fredagskväll.

– Det här är ett suveränt samarbete. Nu 

hade vi ingen tur med vädret, men ändå hade 
skidlärarna ett par gäster. Tanken är att den 
här kvällen ska locka hit de som kanske inte 
annars tar sig hit. I år ställde även Frilufts-
främjandet i Lödöse upp med skidlärare, vilket 
är fantastiskt bra. Aktiva barn är lyckliga barn 
och kan vi få några ungdomar att upptäcka hur 
roligt det är med skidåkning så har vi vunnit 
mycket, menar Vaknaledaren Thomas Berg-
gren.

Kylslaget
Som nämndes kunde vädret har varit mer till-
talande. Under eftermiddagen piskade vinden 
i och temperaturen sjönk ner mot 15 minus-
grader. Inte undra på att korvgrillen tändes 
tidigt...

Stödföreningen Vaken höll också årets 
första styrelsemöte i veckan. Fyra förening-
ar hade ansökt om bidrag till nya satsningar. 
En av dem var Bohus Scoutkår som beviljades 
10 000 kronor för inköp av kajak med tillbe-
hör. En annan grannförening till scoutkåren, 
Bohus IF, har startat upp en friidrottssektion 
som om intresset är det rätt kommer att driva 
verksamhet såväl uppe vid Jennylunds IP som 
i nya Bohushallen. Föreningen ansökte om 
medel till utrustning för utomhussäsongen.

– Vi är positiva till satsningen. Friidrott är 
en aktivitet som vi inte tidigare har kunnat 
erbjuda i Ale. Vi kommer att ta kontakt med 
föreningen för att diskutera hur vi bäst hjäl-
per dem, säger Vaknafondens kassör Anders 
Bältsjö.

Vidare beslutades att ge Tjej 365 som är 
en sektion i föreningen Löftet – ung arrang-
ör – ett verksamhetsbidrag om 10 000 kronor.

– Det är en populär inriktning som vänder 
sig till tjejer. Vi vill gärna stötta den typen av 
verksamhet och nu vet vi av erfarenhet att de 
gör ett väldigt bra arbete. Det känns angelä-
get att den här satsningen får fortsätta, menar 
Anders Bältsjö.

alekuriren  |   nummer 6  |   vecka 7  |   20116

S
O

C
IA

LD
EMOKRATERN

A
 I A

L
E

Nol-Alafors S-förening

Surte-Bohus S-förening

Söndag 20 februari kl 16.00
Nols folkets hus

Paula Örn och Jim Aleberg medverkar

Tisdag 22 februari kl 18.30
partilokalen på Byvägen 15 i Bohus

Sedvanliga årsmötesförhandlingar

ÅRSMÖTEN

VÄLKOMNA!

Föräldrastöd 
från A till Ö

Familjehuset i Surte har
ÖPPET HUS-KVÄLLAR
– sista torsdagen i månaden

kl 17.30-19.30

24/2  När 2 blir 3
- en kväll för nyblivna föräldrar 

31/3 Att vara tonårsförälder

28/4   Att behålla sitt lugn 
i föräldraskapet

Adress: Göteborgsvägen 93 i Surte, 
ingång på husets södra gavel.

Föredrag om den 
psykiska hälsan

Välkommen till en föreläsning 
om Ångestsyndrom - Vår tids 
allra största folksjukdomar.

Ellinor Augustsson delar med sig 
av sin väg från ångest till liv.

Tisdagen den 1 mars 
kl 19.00-ca 21.00 
i Ale Gymnasium, musiksalen.

Ingen avgift
LE KOMMUNA

Välkomna!

Lär dig om hästar med hästar hos oss!

- en lite annorlunda ridskola
SLOTTSGÅRDENS HÄST & RIDSKOLA

Vi har utökat antalet lektioner så 

därför kan vi erbjuda lediga 

platser i alla ålders-

grupper och nivåer.

Vill du vara med på 
ridläger i sommar? 

Vi har såväl dagläger (med teman 

som riddare och prinsessor och 

western), som övernattningsläger 

(med härliga ute-ritter blandat med 

hoppning och dressyr)
Vi fi nns i Skönningared
- mitt i Ale kommun!
Mellan Älvängen och Skepplanda

Tel.: 0704-24 23 42, 0707-20 14 70 
info@slottsgarden.com • www.slottsgarden.com

Populär kvällsåkning 
i vaken Alebacke

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– Och den grillade korven smakade gott!

Korv är gott konstaterade Gabriella Gustavsson och Sandra Bryntesson från Älvängen.

Karl Andersson tvekade inte att ta rast och njuta av en nygrillad korv med tillhörande läsk. 
Det tar på krafterna att åka utför.

Patricia Johansson Fridh pustar ut i Alebacken och då satt en korv med bröd fint.


