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ALAFORS. Regn ute, 
men torsdagseftermid-
dagens vårfest gav sol i 
själen hos deltagarna.
Ett 40-tal personer 
hade hörsammat inbju-
dan från brukarrådet på 
Björkliden.
Daniel Perez stod för 
storslagen musikalisk 
underhållning.

I torsdags kom våren till 
Björklidens äldreboende i 
Alafors. Den traditionsenliga 

festen är mycket uppskattad 
liksom övriga arrangemang 
som brukarrådet ordnar med 
under året.

– Vi har musikstunder 
med jämna mellanrum samt 
en höst- och vårfest. Det är 
härligt att se den respons 
som vi får från de boende, 
säger Sten-Åke Carlsson, 
aktiv i brukarrådet sedan 20 
år tillbaka.

– Det värmer verkligen 
i hjärtat att få se alla glada 
människor, tillfreds med den 

mat och underhållning som 
serveras, fortsätter Sten-Åke.

På tallrikarna som skep-
pades ut från köket låg kokta 
potatis, sill, ägg, gräddfil 
och gräslök. En sommarlik 
meny med valfri dryck där-
till. Stämningen i lokalen 
förhöjdes ytterligare med 
Daniel Perez gitarrspel och 
finstämda visor.

JONAS ANDERSSON

Flytta med Länsförsäkringar

GÅRD - SKEPPLANDA 
Välkommen till denna gård om ca 4,9 hektar. Förutom boningshuset

finns ladugård samt mindre förrådsbyggnader. Ca 10 min från

Skepplanda centrum. Perfekt för den som är häst- eller djurintresserad.

ADRESS RYKSDAMM 280 BOAREA CA 112+8 M² / 4 ROK AREAL CA

4,9 HA PRIS 1 795 000 KR/BUD VISAS TO 3/5 17:00-18:00

RING/MAILA FÖR ANMÄLAN MÄKLARE FREDRIK HELLBERG

TELEFON 0702-33 32 33

Nödinge, Ale Torg, 0303-33 16 40, 

lansfast.se

ALAFORS. Kreativa 
diskussioner präglade 
tisdagskvällens orts-
utvecklingsmöte i Ala-
fors.

Visionerade gjorde 
både kommunalrådet 
Mikael Berglund (M) 
och Alebackens ordfö-
rande John Hansson.

Den sistnämnde häl-
sade välkommen till 
föreningens nya vär-
mestuga och förklarade 
att det finns nya planer 
för Ales största turist-
mål.

För första gången någonsin 
stod Alebacken som värd 
för ett ortsutvecklingsmöte. 
Klubbens nya värmestuga 
visades upp för besökarna 
och det var en märkbart stolt 

ordförande i John Hans-
son som höll kvällens första 
anförande.

– Vi är mycket glada över 
det samarbete som vi har haft 
med entreprenören Peab, 
Ale kommun och Trafikver-
ket. Det har skett en rejäl 
utveckling av anläggningen 
under de senaste åren med 
ett nytt liftsystem, nytt skid-
system och nytt snösystem 
och inte minst stugan som 
vi sitter i. Vi har jobbat bort 
köerna och skapat en bättre 
trivsel i anläggningen, för-
klarade John Hansson och 
berättade lite grann om 
intresset för Alebacken.

– Förr om åren hade vi 
ungefär 6 000 besökare. Det 
ska jämföras med rekordåret 
2009 då vi tog emot 16 500 
skidåkare under en säsong. 
De flesta gästerna kommer 
från Göteborg, Kungsbacka 
och Stenungsund. Aleborna 
utgör ungefär 20 procent av 
den totala besökssiffran.

– I framtiden siktar vi på 
ett ännu effektivare snösys-
tem, ett barnområde och 
kanske fler nedfarter. Det 
är ett gäng idealister som 
jobbar med detta och man 
måste ha med alla på tåget 
för att kunna förverkliga pla-
nerna, sammanfattade John 
som fick välförtjänta applå-
der av ortsborna.

Mikael Berglund passade 
också på att ge uttryck för sin 
beundran över Alebackens 
personal och betonade att 
anläggningen är kommunens 
största magnet ur turisthän-
seende. 

Åhörarna fick sedan lyssna 
till bakgrunden för det arbete 
som ligger till grund för Ale 
kommuns vision 2025.

Prototyp
– Jag är stolt över att kunna 
presentera en prototyp för 
er, det är alltså ingen färdig 
produkt. Varför är jag det? 
Jo, för jag vet att det finns 
en klokskap här och på 
andra ortsutvecklingsmöten 
som gör att vi kan förädla 
visionen och göra den ännu 
bättre, förklarade Berglund 
som också pratade varumär-
kesbyggande.

En deltagare menade att 
ett namnbyte på kommunen 
vore rätt väg att gå.

– Det är en svårighet vi 
har att jobba med, jag kan 
erkänna det. Vi har ingen 
huvudort som är samma som 
kommunnamnet.

Kulturchefen Michael 
Svensson redogjorde för 
begreppet cultural plan-
ning, som är ett sätt att fånga 
platsens själ. Det fick mötes-
deltagarna i uppgift att göra 
för Alafors samhälle. Tre 

plustecken och lika många 
minustecken fick de att pla-
cera ut på den karta som 
samtliga personer i lokalen 
erhöll. Furulundsområdet 
med den idylliska folkparken 
och Furustugan, Sjövallens 
idrottsplats, Ahlafors fabri-
ker och Alebacken var platser 
som markerades som smult-
ronställen. Ortsborna öns-
kade dock att något händer 
vid det gamla kioskområdet 

och på området nedanför 
Solgården.

På övriga frågor uppkom 
en undran varför kommunen 
inte gjort i ordning marken 
på Lövåsvägen, där det tidi-
gare låg en förskola.

– Det bör ingå i rivnings-
tillståndet, menade Berglund 
som lovade att bolla ärendet 
vidare till rätt instans.

Önskemål om gång- och 
cykelväg mellan Alafors och 

Starrkärr kom också upp på 
dagordningen och här med-
delade kommunens repre-
sentanter att gc-vägar rent 
generellt i Ale är en priorite-
rad fråga under de närmaste 
åren.

Alaforsborna pekade ut sina smultronställen
– Och lyssnade till Alebackens framtidsplaner

I ALEBACKEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Furulundsparken pekades ut som ett kärt smultronställe av många ortsbor.

Alebackens ordförande, 
John Hansson.

Våren firades in på Björkliden – hatt och sill årets teman

Daniel Perez spelade och 
sjöng.

– Stämningen på topp i Alafors

Trivsam stämning runt borden på Björkliden i samband den 
vårfest som brukarrådet ordnat med.

HJÄLP EUROPAS
FATTIGASTE BARN

BG 5344-4923
STÖDFÖRENINGEN

VAKEN

MÄRK "MOLDAVIEN"

”Skolan har en egen förarprövare, 
vilket är ett stort plus. Jag valde 
Lärlingsgymnasiet för att jag var 
skoltrött och ville ha mycket praktik.”

�������	�
�����������	������

��	�������
������	������
�����	���

�����������������

���������������	� !"#$�	������


