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ALAFORS. Kylan har 
varit efterlängtad.

Nu på fredag ska Ale-
backens pist ligga vit.

– Vi startar upp sä-
songen med en Vaknak-
väll, säger Alebackens 
nye ordförande Jan 
Rhodén.

Fredagen den 17 januari blir 
det Vaknakväll i Alebacken. 
Traditionen hålls således vid 
liv tack vare ett samarbete 
mellan Alebacken SK, Vak-
na, Friluftsfrämjandet och 

Ale Fritid.
– Vi är naturligtvis oer-

hört glada för att det lokala 
föreningslivet vill engagera 
sig och möjliggöra ett så-
dant här arrangemang. Vi 
vet att det är uppskattat av 
våra ungdomar. Det brukar 
komma runt 500 besökare, 
säger Thomas Berggren på 
Vakna.

Alla ungdomar upp till 
20 år åker gratis. Dessutom 
bjuds alla besökare på korv 
med bröd.

– Vi ordnar också med 
skiduthyrning. Det går bra 
att förboka via vår hemsida. 
På hemsidan anmäler man 
sig också till skidskolan, som 

är öppen för barn från 10 
år och uppåt, säger Linda 
Skånberg.

Tålmodig väntan
Fjolårssäsongen inleddes 
den 9 december, men den 
milda vintern har inneburit 
en tålmodig väntan för alla 
skidentusiaster inklusive 
Alebackens medlemmar.

– Vi har gått i väntans ti-
der. Tack och lov behöver 
vi bara två dagars samman-
hängande kyla för att få ord-
ning på pisten. Vi har ett nytt 
snösystem och en ny pistma-
skin som underlättar arbetet, 
säger Jan Rhodén.

– En annan nyhet för året 

är att vi tack vare medel från 
Vaknafonden kunnat inves-
tera i figurer till vårt barn-
område. Figurerna är ett 
pedagogiskt material för den 
yngre generationen som vill 
lära sig att åka slalom.

Slutligen låter arrangören 
meddela att många vuxna 
kommer att finnas på plats i 
Alebacken på fredag. Allt för 
att skapa en trygg och triv-
sam atmosfär.

– Ale Fritid förlägger alla 
sina resurser till Alebacken 
på fredag. Vi håller stängt 
fritidsgårdarna och tar med 
ungdomarna hit istället, av-
slutar Åsa Holmbom.

– På fredag inleds skidsäsongen
Vaknakväll i Alebacken
Förväntansfulla arrangörer. Nu på fredag blir det gratis skidåkning för alla ungdomar i Alebacken. Vaknakvällen är en årligen återkommande aktivitet som brukar locka cirka 
500 besökare. Från vänster: Thomas Berggren, Åsa Holmbom, Linda Skånberg, Carina Zito-Averstedt, Jan Rhodén och Tommy Samuelsson.
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Torsdag 9 januari

Inbrott
I Lödöse vid Hamngatan 
upptäcker en person att 
några killar håller på att göra 
inbrott i ett källarförråd. 
När polispatrullen kommer 
till platsen kan man konsta-
tera att det varit inbrott i 
ett källarförråd och att det 
saknas en sladdvinda. Efter 
inbrottet ses en bil lämna 
platsen med ett okänt antal 
personer i.

Försök till nattligt inbrott 
på Ica Kvantum på Ale Torg. 
Brytmärken upptäcks.

Söndag 12 januari

Väsktjuv
En handväska tillgrips ur en 
bostad på Gulklövergatan i 
Nödinge. Dörren till huset är 
olåst och väsktjuven ser sin 
chans.
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