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ALAFORS. Ale tar nya 
grepp för att locka 
invånare och företag till 
kommunen.

Arrangemanget Ale 
Invite ska bli Sveriges 
häftigaste snowboard- 
event med den yttersta 
världseliten på plats.

– Vi vill visa att det 
är i Ale det händer, här 
samverkar kommun, nä-
ringsliv och föreningsliv 
för att göra allt möjligt. 
Ale Invite ska bli ett bra 
exempel på det, säger 
kommunalråd Mikael 
Berglund (M).

Tro det eller ej, solen sken 
och termometern visade 18 
grader. Alebacken är grön-
skande grön, men i änden 
låg ändå i måndags en rejäl 
snöhög. För en gångs skull 
hade snövännerna fuskat 
och tagit hjälp av ismakarna 

i Ale Arena. Syftet var att 
skapa rätt miljö till pressträf-
fen med snowboardåkarna 
Kevin Bäckström och Tor 
Lundström. 

Tillsammans med de ti-
digare landslagsåkarna ska 
Ale kommun och Aleback-
en arrangera en helt unik 
snowboardtävling den 28 
februari nästa år. Idén föddes 
i ett innovationsprojekt i Ale 
kommun, där författaren och 
poeten Henrik Wallgren 
medverkade. I projektet dis-
kuterades vad som sticker ut 
i Ale och vad som kan göras 
för att sätta kommunen på 
kartan. 

Alebacken mest unik
Deltagarna kom överens om 
att Alebacken är det mest 
unika. Henrik Wallgren är 
en av de konstnärer som 
Västra Götalandsregionen 
med hjälp av ett EU-fi nan-
sierat projekt, Tillt, försö-
ker koppla till näringslivet 
och offentlig sektor. När 
han dessutom visade sig ha 
kontakter med två av Sveri-

ges främsta snowboardåkare, 
Kevin Bäckström och Tor 
Lundström, låg vägen utsta-
kad.

– Vi var precis på väg 
att planera för en tävling i 
Frankrike när Henrik ring-
de. Vi tände direkt på idén 
att skapa en kombinerad 
show och tävling i Aleback-
en. Närheten till Göteborg 
med pendeltåg gör att vi 
tror på publikinvasion, säger 
Kevin Bäckström och Tor 
Lundström fyller i:

– Inom snowboard är alla 
vänner. Vi umgås och stöttar 
varandra. När vi skickade ut 
en förfrågan om att komma 
till Sverige och Ale för att 
förgylla en vinterfest var det 
direkt tummen upp.  

I bästa trim
Alebacken har antagit ut-
maningen att hålla backen i 
bästa trim, bygga ett 40 me-
ter långt och 10 meter högt 
hopp längst ner backen.

– Något liknande har vi 
aldrig gjort så det blir spän-
nande. Vi kommer att få 

hjälp av Kevins pappa som är 
något av en expert på områ-
det. Det kommer att krävas 
6 000 kubikmeter snö bara 
till hoppet. Det är två dygns 
produktion, säger John 
Hansson, Alebackens egen 
snöexpert som dessutom 
börjat bli spåman.

– Ja, jag är övertygad om 
en riktig vargavinter, men 

skulle jag ha fel så har vi sagt 
att 14 dagar före eventet av-
bryter vi satsningen om det 
fortfarande är grönt i backen 
och prognosen är emot oss.

Ale kommun satsar 400 
000 kronor i det som an-
ses vara en enda stor positiv 
marknadsföring.

– Alebacken lockar redan 
idag människor från hela 
Västsverige, ja från hela värl-
den emellanåt. Det är klart 

att vi ska ta vara på det och 
visa upp Ale genom detta 
skyltfönster. 10 000 åskåda-
re och ett stort massmedialt 
intresse ger oss fantastiska 
möjligheter, menar Mikael 
Berglund.

Henrik Wallgren, som 
leder och samordnar projek-
tet, är redan imponerad av 
eventet.

– Jag gillar människor och 
kommuner som vågar. Det 
här eventet hade kunnat gå 
av stapeln i Göteborg, men 
där är beslutsvägarna allde-
les för långa. Här gick det 
undan. Tjänstemän och po-
litiker var med på tåget från 
början. Nu snöt Ale Sveriges 
största snowboardsevent och 
jag hoppas det blir starten på 
en tradition.

Familjefest
Förutom en kvalifi cerad 
snowboardtävling blir hela 
dagen en stor familjefest 
med mängder av aktiviteter 
på ett jättelikt festivalom-
råde. Från en stor livescen 
kommer det att bjudas mu-

sikunderhållning, tält med 
matservering och fullt drag 
från morgon till kväll.

Kevin Bäckström och Tor 
Lundström tillhörde Sve-
riges bästa snowboardåka-
re, men lämnade landslaget 
förra året under turbulenta 
former. Kevin fi ck rubriker 
efter att ha publicerat min-
dre lämpliga bilder på soci-
ala medier och riktade se-
dan skarp kritik till ett antal 
journalister. Tor hoppade av 
landslaget för att stötta sin 
kompis. Nu har de lagt hän-
delsen bakom sig och gått 
vidare.

– Vi har växt som 
människor och mognat. Vi 
ägnar oss idag åt att fi lma 
vår åkning från världens alla 
hörn. Sex fi lmer om året läg-
ger vi ut och vi försörjer oss 
genom sponsorer som vill 
synas genom oss. I dagarna 
kom vi hem från Chile så för 
oss har säsongen redan star-
tat och tävlingen i Alebacken 
blir en av årets höjdare, säger 
de båda 21-åriga snowboard-
fantomerna.

Vinterfest med
världseliten!
– Snowboard av bästa klass ska sätta Ale på kartan
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Entusiastiska inför årets stora vinter- och familjefest i Alebacken som kommer att locka världseliten i snowboard. Från vänster ses: Lisa Esberg, biträdande näringslivschef, John Hansson, Alebacken, 
Henrik Wallgren, konstnärlig projektledare, Kevin Bäckström, snowboardåkare, Tor Lundström, snowboardåkare, Mikael Berglund, kommunalråd och Jan Rhodén, ordförande Alebacken.

Inom snow-
board är alla 
vänner. 
Vi umgås och 

stöttar varandra.
TOR LUNDSTRÖM
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