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ALAFORS. Alebacken har 
av branschorganisatio-
nen SLAO utnämnts till 
Årets skidambassadör 
2014.

John Hansson tog 
emot priset vid en gala 
i Åre.

– Som att vinna No-
belpriset, säger John.

Det var en rörd och sam-
tidigt väldigt lycklig John 
Hansson, från Alebackens 
SK, som under öronbedö-
vande jubel och applåder 
steg upp på scenen för att 
motta utmärkelsen Årets ski-
dambassadör.

– Jag fällde en tår när jag 
skulle hålla tacktalet. Detta 
är stort! Att lilla Alebacken 
som drivs av ideella krafter 
kan vinna detta pris i kon-
kurrens med andra jättelika 
anläggningar i Sverige är 
häftigt.

Juryns motivering löd:
”Trots udda geografi skt 

läge och många gånger 
icke-vänligt skidåkarväder 
har Alebacken skapat en 
oemotståndlig anläggning 
som sträcker sig bortom 
alla förväntningar.  Kreativt 
engagemang, envist slit och 
mycket glimt i ögat har satt 
skidåkning på ett otippat 
ställe på Sverigekartan!”

Priset blev en vacker 
glasskulptur och ett diplom.

Om du ska sammanfatta 
den gångna säsongen?

– Den var bra. När jag 

säger bra så innebär det att 
vi kan betala våra räkningar 
och få ett litet överskott att 
investera i backen.

Vad är nästa projekt?
– Vi ska bredda barnback-

en och göra lite markjuste-
ringar.

Blir det någon downhill 
i backen i sommar?

– Jajamän! Anläggningen 
håller öppen för cykling var-
je lördag.

JONAS ANDERSSON

Alebacken har av branschorganisationen SLAO röstats fram till Årets skidambassadör 2014.

John Hansson från Alebackens SK tog emot priset vid en gala i 
Åre.
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Alebacken ”Årets skidambassadör”

SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING ALE 

SVENSKFAST.SE/ALE

Välj den mäklare  
som har köparna!

i samarbete med 

NÖDINGE. Det sägs att 
pizzerian är det sista 
som stänger eller läm-
nar en ort.

Vad driver dem och 
hur ser framgångsrecep-
tet ut?

Riksdagsledamot, Mi-
kael Cederbratt (M), tog 
med sig partivännen i 
Ale, Mikael Berglund, på 
ett pizzabesök hos Bella 
Mia i Nödinge.

Pizza & Politik är en mo-
derat valturné med syftet 
att ta reda på pizzabagarnas 
villkor och syn på livet som 
företagare i Sverige. Mikael 
Cederbratt gjorde sitt för-
sta besök tillsammans med 
kommunalrådet, Mikael 
Berglund, på pizzeria Bella 
Mia på Ale Torg.

Ägaren Nail Yuksel har 

varit verksam i Nödinge de 
senaste sju åren. Han har 
också öppnat ytterligare en 
restaurang i Gamlestan. 

– Vi är tacksamma för vad 
vi har lyckats skapa. Idag 
är det inte lika lätt att star-
ta egen pizzeria. Kraven är 
större och reglerna skärpta. 
Du måste ha fettavskiljare, 
brunnar, separata omkläd-
ningsrum, dusch, handi-
kappvänlig toalett med mera. 
Jag förstår att det måste vara 
så, men det är samtidigt svårt 
för den som inte har något 
att klara av investeringarna 
i uppstarten, säger Nail Yuk-
sel.

Redovisningen med ett 
avancerat kassaregister har 
också inneburit en betydan-
de förändring.

– Men det är bara positivt. 
Nu konkurrerar alla på sam-
ma villkor. Det tycker jag är 
bra, svarar Nail Yuksel.

Arbetslösheten bland ny-
anlända är stor i Sverige. Mi-
kael Berglund undrade om 
han kunde få lite tips på hur 
samhället ska kunna hjälpa 
dem effektivare.

– Nummer ett är språket. 
Sedan måste de få komma 
ut i arbetslivet, praktik eller 
anställning med stöd från 
Arbetsförmedlingen. Vi tar 
emot många här. Jag säger 
nästan aldrig nej, svarar Nail 
Yuksel.

Att miljöinspektörerna 
kommer med sina kritiska 
ögon har han inget emot. De 
gör enligt honom bara sitt 
jobb och hjälper faktiskt till 
med att utveckla verksam-
heten. Vad som däremot är 

konstigt är att miljöinspek-
tionen inte ställer samma 
krav i Göteborg som i Ale.

– Den frågan ska vi ta med 
oss. Vi borde verka för att 
man tar ett större helhets-
grepp. Villkoren ska inte 
skilja sig åt från kommun 
till kommun, menar Mikael 
Cederbratt som ville veta om 
det fanns mer som politiken 
kunde göra för att underlätta 
företagandet.

– Sänk skatten! Mina ar-
betare vill få mer kvar när 
skatten är betald.

På frågan om den sänkta 
arbetsgivareavgiften har på-
verkat Nail Yuksel och pizze-
ria Bella Mia får han först ett 
tvekande till svar, men sedan 
säger han:

– Jo, men visst har jag vå-
gat anställa, särskilt ungdo-
mar. Restaurangmomsen har 
jag inte märkt av eftersom 
jag har så få som sitter här 
och äter.

Hur stavas framgångs-
receptet för din verksam-
het?

– Kärlek. Jag gillar mitt 
yrke, är glad varje dag jag 
öppnar butiken. Sedan gäller 
det att ha fi na råvaror och 
rätt tomatsås.

Vi bjuds sedan på en sago-
lik kebabpizza och en variant 
med parmaskinka. Nail Yuk-
sel äter även han med stor 
förtjusning.

– Fast det får jag egent-
ligen inte göra. Jag är glu-
tenallergiker, men det går 
inte låta bli. Jag får ta en ta-
blett sen…

Kärleken till pizza gick 
det inte att ta miste på.

Moderater på pizzaturné. Mikael Cederbratt och Mikael Berglund gästade Nail Yuksel på Pizzeria 
Bella Mia i Nödinge.
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Pizza på (m)enyn!
– Riksdagsledamot Mikael Cederbratt (M) 
gästade Pizzeria Bella Mia

NAIL YUKSEL

Familj: Gift, tre barn.

Uppväxt: Turkiet

Om pizzatrenden: Hawaii 

och Capricciosa säljer fortfa-

rande bäst, men kebabpiz-

zan har kommit starkt de 

sista tio åren.

Bästa försäljningsdagen: 
Nyårsdagen.

Specialitet 1: Pulled Pork 

Pizza.

Specialitet 2: Vi har glutenfri 

pizzabotten och laktosfri 

sås!

www.bat t reb i l . se

Bättre Bil

EKONOMISERVICE från 990:-


