
Jag har slutat fråga, vet 
bara att det är lika ofatt-
bart som ogreppbart, 

hur många ideella timmar 
som ligger bakom att Västs-
veriges ledande Alpincenter 
numera heter Alebacken. 
Det måste vara slutsatsen 
eftersom man återigen 
var först med att släppa 
ner skidvänner för pisten 
och lockade rekordmånga 
besökare under premiärhel-
gen. På mindre än fyra dygn 
snöbelades backen och på 
fredagkvällen räknades 600 
premiärbesökare in, totalt 
under helgen hade inte min-
dre än 2500 personer pas-
serat in. Det blir svårslagna 
rekord framöver, men säkert 
inte omöjligt eftersom för-
eningen Alebacken ständigt 
utvecklas och breddar verk-
samheten. Problematiken 
är inte längre gröna vintrar, 
utan stavas logistik. Parke-
ringen som ändå har utökats 
rejält de senaste åren räcker 
knappt till. Är skidbussar 
till Alebacken möjligen en 
lösning och ett intressant 
tillskott för Västtrafik för att 
höja servicenivån ytterligare 
i Västra Götaland? Utan 
tvekan kan Västsveriges le-
dande Alpincenter vara mo-
tiverat för regionen att satsa 
på i form av bättre kommu-
nikationer. Det skulle kunna 
avgå skidbussar från Heden 
i Göteborg och Vänersborg/
Trollhättan med en taxa som 

motsvarar den ordinarie 
kollektivtrafikens.

Ale kommun har med 
Alebackens hjälp fått bästa 
tänkbara marknadsförare, 
för vad är bättre än när en 
verksamhet blir omtalad och 
med automatik sprider ett 
positivt budskap om kom-
munen. Komunledningen 
har också, oavsett färg och 
mandatperiod, varit välvil-
ligt inställd till Alebacken. 
Det är ett ställningstagan-
de som burit frukt och i 
kommunfullmäktige borde 
förtroendevalda ta i hand 
och gratulera varandra till 
framgången. Jag tror också 
att Alebackens eldsjälar gär-
na vill se det så, att backen 
är en gemensam angelägen-
het i med- och motgång.

Nu är det inte bara Ale-
backen som glädjer vinte-
ridrottare. OK Alehof 
rapporterar också i 
veckans tidning om en 
spårad slinga i Damme-
kärr, där var det premi-
är redan förra tisdagen. 
Så egentligen finns det 
inga ursäkter längre... 
Det är bara att ta fram 
laggarna, stavarna och 
vallan.

Förra veckans Upp-
drag granskning var en 
nervös upplevelse för 
berörda i Ale kommun. 
På vilket sätt skulle Ale 
framställas av Sveriges 

televisions mest fruktade 
journalister. Svaret blev helt 
odramatiskt och stormen 
uteblev. Redaktionen har 
fått ett antal reaktioner, ett 
fåtal av dessa har varit kri-
tiska. Desto fler har uttryckt 
sin sympati för hemtjänsten 
och äldrevården i Ale ser 
ut att ha gått stärkta ur 
krisen. En insändare, som 
finns publicerad i veckans 
tidning (läs sid 35) beröm-
mer hemtjänsten och menar 
istället att om man tackar 
nej till en föreslagen plats 
på korttidsboende innebär 
det också en förhöjd risk att 
något faktiskt kan hända. 
Ingen ursäkt för det som 
inträffade, men ett konstate-
rat faktum.

Rekordbacken

Inne & utebelysning
Ale Lampan

KEMTVÄTT
Lämna in dina kläder &  
mattor till Alelampan  

i Älvängen

Göteborgsvägen 94
0303-74 88 54

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Allt för häst, ryttare, hund och katt

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
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Bilverkstad

SKEPPLANDA
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SOFIA HAGSTRÖM
0303-33 37 33
sofia@alekuriren.se

SUSANNE ERIKSSON
0303-33 37 37
susanne@alekuriren.se

GRAFISK FORM GRAFISK FORM

KENT HYLANDER
0303-33 37 39
0704-38 52 58
kent@alekuriren.se

JOHANNA ROOS
0707-71 29 45
0303-33 37 30
johanna@alekuriren.se

JESSICA LJUNGGREN
0303-33 37 31
jessica@alekuriren.se

ADAM ERIKSSON
0303-33 37 34
adam@alekuriren.se

JONAS ANDERSSON
0303-33 37 35
0707-36 85 31
jonas@alekuriren.se

BJÖRN AMNESKOG
0303-33 37 32
0704-80 63 91
bjorn@alekuriren.se

ALLAN KARLSSON
0707-20 52 84
info@alekuriren.se

EMIL LINDÉN
0303-33 37 36
emil@alekuriren.se

VD REDAKTÖR

REDAKTÖR GRAFISK FORM

WEBB  & GRAFISK FORM WEBB & FILM

GRAFISK FORM FOTOGRAF
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Alla hälsas välkomna!

Tema skolan

SOPPA & 
POLITIK
Torsdag 23 januari kl 18.30

Folkets hus i Nol

MEDLEMSMÖTE 
NOL-ALAFORS
Onsdag 29 januari kl 18.30
Folkets hus i Nol

Alla medlemmar hälsas
 välkomna!

Ö

TYGLADAN

600m² gardintyg, modetyg, inredning & kläder

BARNTRIKÅ 120:-/m

MÖBELTYG / GALON  

60-115:-/m

KAPPMETERVARA  

29-85:-/m

THERMOLEGGINGS 49:-

STORT UTBUD KLÄDTYGER
College, Velour, trikå, spets m.fl

Storsäljaren 

Ansvarig utgivare Alekuriren

0704-92 35 07 perra@alekuriren.se
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

P I Z Z E R I A

ALEVÄGEN 61 NOL 0303-74 16 66

P I Z Z E R I AA

TRUBADURER 22.00

Piff & Puff
JANUARI

25

Räkna ut 
ditt nya

elpris på 
aleel.se


