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ALAFORS. 800 besö-
kare på två dagar.

Alebackens premiär-
helg gladde alla.

– Sex dagar till så 
har vi klarat driften 
och ytterligare sex 
veckor så har vi fixat 
investeringarna också, 
säger Alebackens ord-
förande, John Hans-
son.

Efter lång väntan kunde snö-
kanonerna äntligen gå för fullt 
i förra veckan. Lagom till i lör-

dags var Alebacken färdigpis-
tad och hela anläggningen sä-
kerställd.

– Det är en del att förbere-
da inför varje säsongsöppning. 
Jag fick ta ledigt i veckan för 
att hinna med. Ekonomin är 
beroende av varje dag vi kan 
hålla öppet så det var viktigt 
att hinna klart, säger John 
Hansson.

Förberedelserna har dock 
pågått längre än under den 
gångna veckan. Förening-
en har iordningställt en helt 
ny värmestuga och café med 

ALAFORS 800 besö- dags var Alebacken färdigpis-

800 premiärbesökare i Alebacken800 premiärbesökare i Alebacken

• Vilka tecken skall man titta efter?

• Blir pupillen större eller mindre?

• Hur använder man cannabis?

• Hur förändras den som röker cannabis?
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Föreläsning med Mattias Gullberg
Mattias Gullberg är auktoriserad socionom. Han arbetar med 
rådgivning/behandling på Mini-Maria Hisingen i Göteborg.

Välj föreläsningstillfälle:
Torsdag 26 januari Kl.18.30-20 Alegymnasium teatern
Torsdag 9 februari Kl 18.30-20 Aroseniusskolan aulan

Ingen föranmälan och föreläsningen är gratis.

TA TILLFÄLLET ATT LÄRA DIG MER…

plats för 86 sittande, dessutom 
har sju automatkanoner instal-
lerats i backen. Dessa har ett 
modernt styrsystem som an-
svariga kan sköta via datorn 
hemma i soffan.

– Vi får också larm från sys-
temet om något skulle vara fel. 
Det sker via sms, rätt sjukt fak-
tiskt, säger John som tidigare 
har fått tillbringa nätterna i 
kontrollrummet vid backen.

– Nu behöver vi inte vara på 
plats och vaka över tempera-
turen. Blir det minus 2,5 grad 
startar snösystemet igång av 
sig själv. Vi har ett lika modernt 
system som flera av de stora 
skidanläggningarna i alperna. 
Vi samarbetar med TechnoAl-
pin som är en av världens störs-
ta leverantörer och stödet från 
dem har varit bästa tänkbara. I 
princip är alla som vi kommer 
i kontakt med väldigt generöst 
inställda till oss. De är impone-
rade av hur en liten ideell för-
ening kan hålla liv i en hel skid-
anläggning, berättar John.

De automatiska snökano-
nerna är effektivare och kvali-
tén på snön kan regleras allt ef-
tersom förutsättningarna för-
ändras.

– Luftfuktighet och hur 
många minusgrader det är 
styr möjligheten att lägga till 
exempel pudersnö.

Totalt har föreningen in-
vesterat 2,2 miljoner kronor 
i och runt Alebacken. Fören-
ingen har återinvesterat sitt 
eget kapital, men har också 
fått stöd av EU, regionen och 
kommunen.

– Alla har sett värdet av 
verksamheten. Vårt samar-
bete med Ale kommun är det 
som har lagt grunden för den 
här satsningen. Förutom ett 
bidrag om 500 000 kronor 
har vi också möjligheten att 

låna 1 miljon kronor räntefritt 
vid behov, säger John och visar 
sedan stolt upp värmestugan.

Här har föreningen tänkt 
till. Caféet är rationellt och 
gästen får sköta mycket själv. 
Allt för att få ett effektivt flöde.

– Vidare har vi källsorte-
ring och ett seriöst miljötänk i 
allt vi gör här inne. Vi hoppas 
också snart kunna bereda plats 
för ett 40-tal uteplatser. Nästa 

år hoppas vi kunna erbjuda en 
barnbacke, så föräldrarna kan 
sitta på verandan och se hur 
ungarna åker upp och ner.

I Alebacken är det däre-
mot bara uppåt. Riksmedier-
na rapporterade flitigt om den 
smått unika skidanläggningen 
i helgen.

– Det är bara positivt, vi är 
beroende av medierna. Många 
av besökarna kommer utifrån 

och det gäller att sprida bud-
skapet om backen så effektivt 
som möjligt. Gratisreklam 
gillar vi, skrattar John och 
knallar vidare.

Ny värmestuga och café. Uppskattat hos besökare.Ny värmestuga och café. Uppskattat hos besökare.

Alebacken perfekt för nybörjare.Alebacken perfekt för nybörjare.

Balans i backen. John Hansson eldsjäl, ordförande Aleback-
en SK och teknisk dirigent.
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