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Sabine Musaj, 11, från Nö-Sabine Musaj, 11, från Nö-
dinge fullkomligt älskade de dinge fullkomligt älskade de 
stora, roliga vattenbollarna stora, roliga vattenbollarna 
på Ale Torg.på Ale Torg.

Jan Wannenbosch, 10, och Viktor Börjesson, 9, båda från 
Älvängen gillade att testa Segway på hemmaplan.

Afrim Latifi , 4 år från Trollhättan, fi ck prova kära bärgningsbil.

Eskil Björklund 8 år från Göteborg, provar Segway på Ale Torg.

Susanne Maxe såg till att Paprikaklubben gjorde succé bland 
de yngsta barnen på Ale Torg.

Familjedagen på Ale Torg blev en stor publik succé. I barntäl-
tet var trivselfaktorn så hög att det var svårt att slita sig.

Visning! Intres-
set för de 38 
nybyggda bo-
stadsrätterna vid 
Backa Säteri och 
Nödinge golf-
klubb är stort.

Företrädare för det hållbara bostadsprojektet Green Village i 
Surte guidade runt intresserade. Promenadområdet vid Keil-
lers damm gjort ett storslaget intryck. Byggnationen av de 
första lägenheterna är nu i full gång.

ALAFORS. Bland 
downhill-cyklisterna 
i Alebacken hittade 
man i lördags förmid-
dag både veteraner och 
nybörjare.

– Det var lite ovant 
i kurvtagningen, men 
kul att prova, säger 
Andreas Pettersson 
från Göteborg om pre-
miäråket.

I lördags gick liftarna på 
högvarv i Alebacken. Nej, 
det är fortfarande för tidigt 
att knäppa på sig pjäxorna, 

men på två hjul gick det 
undan nerför den kuperade 
terrängen. 

Kevin Teppanainen från 
Ale Bikepark hade fullt upp 
med att pumpa däck och 
tejpa armskydd nere vid 
liften. 

– Att cykla downhill är 
det roligaste jag gjort, men 
nu har jag opererat knäet så 
jag får ta det lugnt ett tag till, 
berättar han. 

Tommy Litavszky och 
Tibor Artmann, ursprung-
ligen från Ungern, men 
numera boende i Göteborg 

passade på att prova backen. 
– Det är första gången jag 

åker och ännu har jag inte 
ramlat, säger Tommy. 

Det är andra året som 
Jan Merstrand från Partille 
cyklar utför. Han tycker att 
läget i Alafors med närhet till 
Göteborg är helt perfekt. 

– Det finns ingen annan 
backe i närheten s å jag är 
glad att Alebacken finns. 
Dessutom finns det 7-8 olika 
leder med olika svårighets-
grad att välja mellan. 

JOHANNA ROOS 
Redo för en tur till. Tommy Litavszky och Tibor Artmann från Ungern, men nu bosatta i 
Götborg, hade bra fl yt under lördagens cykling i Alebacken. 

Utför på två hjul

Downhill i Downhill i 
Alebacken Alebacken 
som har som har 
öppet året öppet året 
runt...runt...


