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Rekord när Alebacken öppnade!

Köer får man numera acceptera när det vankas skidåkning i 
Alebacken. Så populär har pisten blivit.

Alebackens parkeringsplats har vidgats rejält de senaste åren, men 
det blev ändå ett mindre kaos den gångna helgen när det bara 
under söndagen såldes över 1200 liftkort.

F
O

T
O

: 
P

E
R
-A

N
D

E
R

S
 K

L
Ö

V
E
R

S
J
Ö

TEXT & BILD
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se

2500 besökare på tre 
dagar säger allt
LEDET. Skidpremiären 
var efterlängtad.

När Alebacken öppna-
de pisten i helgen blev 
det rekord direkt.

– Makalöst. 1211 
liftkort på en dag. Det 
har aldrig tidigare hänt, 
säger eldsjälen John 
Hansson.

Alebackens rekordhelg bör-
jade redan på fredagskvällen, 
då föreningen tillsammans 
med Vakna bjöd in alla ung-
domar till gratis skidåkning 
med tillhörande korv med 
bröd. 600 skidsugna köade 
för att ta sig upp och ner. 
Stämningen var på topp.

– Ett suveränt koncept 
som det känns väldigt roligt 
att vi får vara en del av, säger 
Vaknas Thomas Berggren.

Ale Fritid fanns på plats 
med ledare från kommunens 
alla fritidsgårdar. Alebacken 
var en enda stor fritidsgård 
i sig.

Lördagen och söndagen 
var de första officiella öppet-
dagarna och att Alebacken är 
omskriven i de stora medier-

na har definitivt fått genom-
slag. Det blev snabbt fullt på 
parkeringsplatsen och för de 
som inte var ute i tid blev det 
till att vandra med skidorna 
från kommunhusets parke-
ringsplats.

– När det blir så här 
mycket folk krävs det p-vak-
ter för att det inte ska uppstå 
ett mer eller mindre kaos på 
parkeringsplatsen. Vi måste 
också se till att det hela tiden 
är fri lejd för räddningstjäns-
ten och ambulansen. Det var 
tyvärr en del som fick vända 
hemåt idag utan att ha fått 
åka och det är självklart trå-
kigt, men vad ska vi göra? 
Alternativet är att vidga om-
rådet ytterligare, men det 
är en svår balansgång, säger 
John Hansson och fortsätter:

– Att det blev så extremt 
många som letade sig hit i 
helgen beror också på att 
Ulricehamn ännu inte har 
öppnat. Vi är först ut och 
skidvännerna har väntat 
länge nog.

Fredagen lockade 600 
ungdomar till Alebacken. 
Under lördagen såldes 650 
liftkort och under rekord-
söndagen hela 1211.

– Det blir ett svårslaget 
rekord, konstaterar John 

Hansson som var stum av 
beundran.

– Det är så många som 
är med och hjälper till att 
man blir rörd. Vi ringde in 
extrafolk på söndagen och 
alla ställer upp utan minsta 
övertalan.

Framgången har dock en 
baksida.

– För första gången nå-

gonsin tror jag har vi fått en 
del negativ kritik på Face-
book. Köerna i liften, caféte-
rian och bristen på p-platser 
irriterar. Vi kan bara försöka 
bli effektivare och hitta lös-
ningar som underlättar, men 
att vara förberedd på en så-
dan här invasion går inte, 
menar John Hansson.

Nybyggda villor 
från 1.975.000:-
Nu börjar vi försäljningen av våra 27 fristående 

villor i Älvängens nya område Kronogården! Ett 

område med nybyggda bostäder i familjevänliga 

kvarter mitt i naturen och nära centrum. 

Här bor du klimatsmart och modernt i välplanerade 

bostadsrätter på 101 eller 120 kvadratmetrar. På 

en lugn återvändsgata med egen carport, lättskött 

trädgård och med skogen som närmsta granne 

lever du ett aktivt, bekvämt liv. Ett liv där vardags-

logistiken är enkel och ger plats för det viktigaste. 

Anmäl ditt intresse och 

få förtur vid säljstart!

BRF SKOGSLYCKAN

KRONOGÅRDEN I ÄLVÄNGENETT STORT LIV I MINDRE SKALA

Säljstart     i mars!

facebook.com/brfskogslyckan

Läs mer!
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