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– Ja, det gjorde det. Vi 
skeppade ut de sista 
backarna på onsdagen i 
julveckan och ganska snart 
därefter tog det slut på Sys-
tembolaget.

Vad betydde det att 
Ahle Julöl fick högsta 
betyg i GP:s Två dagar?

– Det är svårt att mäta. 
Aleborna är så inkörda på 
vårt julöl ändå, men det 
är klart att toppbetyget 
gav ytterligare fart åt för-
säljningen. Varumärket 
Ahlafors Bryggerier stärks 
också när vi nämns i sådana 
sammanhang.

Hur vill du samman-
fatta det gångna året?

– Förmodligen som det 
bästa någonsin om vi ser 
rent lönsamhetsmässigt för 
företaget. Vi har inte fått 
det exakta resultatet ännu, 
men det känns så.

Något nytt att presen-
tera inför 2012?

– Vi inväntar vår bland-
ningsmaskin som kommer 
att underlätta produktionen 
av cider. Vi har redan fått 
årets första order på 7 000 

flaskor till Skottland. Även 
intressenter från Kuala 
Lumpur och Brasilien har 
hört av sig till oss.

Kommer produktio-
nen av öl och cider att 
öka?

– Ja, definitivt! Med den 
nya maskinen undanröjs 
de logistikproblem som vi 
upplever idag. I och med 
att cidertillverkningen fri-
görs ges vi möjligheten att 
ta fram en ny specialbrygd 
under året.

Stämmer det att era 
produkter numera är 
rikstäckande?

– På sätt och vis kan man 
säga att så är fallet. Sys-
tembolaget har bestämt att 
de produkter som lanseras 
i det lokala sortimentet 
också ska kunna beställas 
av kunder i övriga delar av 
landet. Det är Systembola-
get själva som kommer att 
sköta distributionen.

...Christer ”Cralle” 
Sundberg på Ahlafors 
Bryggerier.

Sålde Ahle 
Julöl slut?

Hallå där...

ALAFORS. Den milda 
vintern har omöjliggjort 
skidåkning i Alebacken.

Säsongspremiären 
låter vänta på sig.

– Vi behöver några 
dygn med rejäl kyla, 
säger Niklas Helin i 
Alebackens SK.

Den nya värmestugan är redo 
att invigas och beträffande 
snösystemet fungerar allt som 
det ska.

– Nu vill vi att det ska bli 
vinter. Regn och plusgrader 
har vi haft tillräckligt av, säger 
Niklas Helin.

Alebacken har alltid som 
målsättning att dra igång lif-
tarna på juldagen. Fjolårssä-
songen blev emellertid be-
tydligt mycket längre än vad 
någon hade kunnat drömma 
om. 

– Då hade vi snö i backen 
redan i början av decem-
ber och stängde inte förrän 
i mars. Det var en fantastisk 
vinter som vi upplevde, förkla-
rar Niklas.

Natten till i måndags gick 
det nya snösystemet för hög-
tryck. Ytterligare ett par dagar 
med rejäl kyla skulle genere-
ra en vit pist och samtidigt ge 
klartecken för skidåkning.

– Långtidsprognoserna 
ändras hela tiden. Väderlä-
get är väldigt osäkert och det 
är svårt att sia om framtiden, 
säger Niklas.

Det behövs bara två till tre 
minusgrader för att snökano-
nerna ska starta snötillverk-
ningen. Blir det upp mot tio 
grader ökar effektiviteten be-
tydligt.

– Fördelen med det nya 
systemet är att kanonerna går 
igång automatiskt. Förr om 
åren har vi i personalen varit 
tvungna att ställa klockan, 
åka till backen och sedan dra 
ut slangarna. Den här investe-
ringen var nödvändig för Ale-
backens fortsatta överlevnad.

Ni känner ingen panik 
över att vintern hittills har 
lyst med sin frånvaro?

– Nej, ingen panik men dä-
remot är det tråkigt. Vi önskar 
att det hade varit kallare och 
att vi hade kunnat öppna 
backen för allmänheten.

Är ni i behov av natursnö?

– Egentligen inte. Kyla är 
det som krävs och faktum är 
att hållbarheten för sprut-
snö är 7-8 gånger längre än 
riktig snö. Det som är förde-
len med natursnö är att folk 
börjar tänka på skidåkning. 
Det gör man inte om det är 
grönt i trädgården.

Observanta trafikanter har 

säkert noterat att Alebacken 
fått upp en ljusskylt i anslut-
ning till den nya värmestugan.

– Det är en så kallad LED-
skylt. Här är tanken att vi ska 
ge information om öppettider, 
kommande skidtävlingar och 
så vidare. Skylten ska också 
framhäva våra sponsorer på 
ett bra sätt. Läget är det bästa 

tänkbara då tavlan vetter ut 
mot E45 och lokalkörbanan.

Information om Aleback-
ens öppethållande finns också 
att få på hemsidan.
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Barndans - Torsdagar
Startar torsdag 19 januari  2012 - 10 ggr

2-4 år kl 17-17.30 4-6 år kl 17.30-18.15
Information/anmälan 0303-33 86 21 el. 0303-74 85 87

Motionsdans
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Torsdagar 
Medborgarhuset i Alafors

Startar torsdag 19 januari 2012
10 torsdagar 

Bugg för nybörjare
Kl. 18.30 - 19.45

Bugg fortsättning
Kl. 19.30 – 21.00

400:-/10 kvällar eller 50:-/kväll

Anmälan: Sten/Britt 0303-33 86 21
www.dfkorkskruven.com

I samarbete med:

Söndagar kl. 17-20
Bygdegården i Skepplanda

Startar söndag 15 januari 2012
12 söndagar  – 50:-/kväll

Måndagar kl 19-22
Folkets hus i Älvängen

Startar måndag 16 januari 2012
12 måndagar – 50:-/kväll

Grunddanser fr kl 19
Även nybörjare - Anmälan

Mera varianter - Gillesdanser fr kl 20

Information: Margareta  0303-74 85 87
www.dfkorkskruven.com

 I samarbete med:

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Försenad skidpremiär i Alebacken
– Men första snön har redan sprutats

I ALEBACKEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Årets första snö har sprutats i Alebacken och nu hoppas föreningens eldsjälar på ytterligare några kalla dagar för att pisten 
ska bli helt vit och kunna prepareras för skidåkning. 

Barnens Dansforum 
i Kungälv, Kärna & Ale
Barndans Balett Jazz Show

TERMINSSTART 22-27 JANUARI 
Välkommen på en provlektion!

Information och bilder hittar du på 
www.barnensdansforumikungalv.se

Hälsningar Elisabeth Wolf, 0707-48 36 86

Hos oss får du pröva innan du betalar!

VUXNA och UNGDOMAR
Måndagar - start 23/1

Vattengympa 19.45-20.45
Skepplanda Simhall. Ledare: Ammi Westlund/Liselott Persson

Tisdagar - start 24/1
Afropass 19.00-20.00 

Garnvindeskolan Skepplanda. Ledare: Ammi Westlund 

Torsdagar - start 26/1
Medelpass 19.00-20.00

Höjdpunkten i Nygård. Ledare: Liselott Persson

Söndagar - start 29/1
Latin Moves 19.00-20.00

Hålanda Bygdegård. Ledare: Anki Olsson

BARNGYMNASTIK
Måndagar - start 23/1

Hopp- och lekgympa, 4-6 år 18.15-19.00
Hålanda Bygdegård. Ledare: Mari-Louise Nilsson

Torsdagar - start 26/1
Dansinspirerat pass med mycket lek, 6-7 år 18.00-18.45

Hålanda Bygdegård. Ledare: Klara Olsson

Torsdagar - start 26/1
Dansinspirerat pass, 8-9 år 19.00-19.45

Hålanda Bygdegård. Ledare: Klara Olsson

Under v. 4 och 5 kan du prova våra pass utan kostnad. 
Avgift: Vuxna och ungdomar 475kr, barn 200kr för 12v.

Ingen föranmälan!
Mer info på vår hemsida, www.halandasimtrim.se

Hålanda 
Sim & Trim

Våren 2012


