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ALAFORS. Alebacken 
Challenge är en utma-
ning som riktar sig till 
alla kommuninvånare.

Det handlar om att 
promenera 300 meter 
till Alebackens topp.

Syftet är att samla 
in pengar till Världens 
Barn.

Initiativtagare till Aleback-
en Challenge är Jean Altun 
från Ale Boxningsklubb. 
Han är vän till en av sam-
ordnarna för Världens Barn 
i Göteborgsregionen.

– Jag fick veta att årets 
tema var att bestiga berg. 
Samtidigt som man bestiger 
ett berg skänker man också 
en slant till Världens Barn. 
Ale Boxningsklubb kommer 
att skänka tio kronor per del-
tagare och uppmanar andra 
föreningar i Ale att göra li-
kadant, förklarar Jean Altun.

– Vi kommer att stå på 
toppen av Alebacken och 
samla in pengar. De som inte 
kan eller vill anta utmaning-
en kan skänka en slant nere 
vid värmestugan.

Jean Altun låter utma-
ningen rikta sig särskilt till 
följande företag och organi-
sationer: Ale kommunfull-
mäktige, Alebyggen, Ale El, 
Eka Chemicals och Klädkäl-
laren.

– Dels för att det är fö-

retag som engagerar många 
Alebor, dels för att de har vi-
sat mycket goodwill genom 
åren. Jag hoppas att de antar 
utmaningen och finns repre-
senterade i Alebacken på lör-
dag. Kan de inte skicka några 
representanter till Alafors så 
är åtminstone varje litet bi-
drag välkommet, säger Jean 
Altun.

John Hansson i Aleback-
en SK gjorde tummen upp 
direkt när Jean Altun hörde 
av sig och presenterade sina 
tankar.

– En toppenidé och det är 
kul när föreningar kan sam-
arbeta. Vi kommer att ha öp-
pet stugan så att folk kan vär-
ma sig och ta en kopp kaffe. 
Förhoppningsvis generera 
det också en och annan kro-

na till Världens Barn.
På fredag visar SVT sin 

direktsända TV-gala, som 
fungerar som en extra på-
minnelse för lördagens akti-
vitet.

– Det vore roligt om Ale-
backen Challenge kunde få 
ett ordentligt genomslag. 
TV visar varje dag bilder på 
utsatta barn runtom i värl-
den och det är omöjligt att 
inte bli berörd. Nu uppma-
nar jag kommuninvånarna 
att dra sitt strå till stacken, 
samtidigt som man får upp-
leva en kul happening i Ale-
backen, avslutar Jean Altun.
FOTNOT. Aktiviteten i Ale-
backen startar klockan 12 
på lördag och pågår i tim-
marna tre.

JONAS ANDERSSON

Jean Altun, Ale Boxningsklubb, och John Hansson, Alebacken 
SK, gör gemensam sak för Världens Barn. Alebacken Challenge 
är en utmaning som vänder sig till företag, föreningar och pri-
vatpersoner.

Alebacken Challenge – en toppenidé!
– Insamling till Världens Barn
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Det är vi
som är
Axelssons!

Välplanerat med riktigt  
bra läge!

Vi har glädjen att presentera detta optimalt planerade radhus i centrala Lödöse! Huset 
har ett av områdets bästa lägen med altan i söderläge och baksida mot skog och 
bergsparti. Huset är genomgående i gott skick och är perfekt för barnfamiljen med hela 
fyra st rejäla sovrum. Garage och förråd. Välkommen på visning! 134 kvm.

Insynsskyddat vid 
Vimmersjön!

Vimmersjön. Mycket trivsam utemiljö med mycket ”på-landet-känsla”. Utsikt mot 
sjön. Huset genomgick en omfattande renovering/ombyggnad på 90-talet och är 
genomgående i mycket gott skick. Välkommen på visning! 86 kvm. 

Pris 1.395.000:- som utgångspris. 
Ring för visning. S:ta Marias väg 4.

Henrik Kjellberg Mobil: 0727-316 360, 
henrik@axelssonsfast.se

Pris 2.250.000:- som utgångspris.
Visas 2/10. Gamla Kilandavägen 39.

Henrik Kjellberg Mobil: 0727-316 360, 
henrik@axelssonsfast.se

Lödöse

Nödinge

– I sommar flyttar de första hyresgästerna in

Ett av de tre första flerbostadshusen med åtta hyresrätter i varje tar form i Furulund. 

Första huset i Furulund
ALAFORS. Alebyggens 
bostadsprojekt i Fur-
ulundsområdet växer 
fram.

Inflyttning i 24 hyres-
rätter och 16 bostads-
rätter ska påbörjas till 
sommaren.

– Det går helt enligt 
plan och resultatet 
kommer att bli sago-
likt, säger Alebyggens 
projektledare, Sven 
Burgren.
Byggnationen i Furulund 
har skjutit fart rejält. PEAB 
har för Alebyggens räkning 
färdigställt vägen upp till det 
nya bostadsområdet i Fur-

ulund. Där börjar de första 
huskropparna ta form. Vä-
gen upp till platån vittnar 
om något som sannolikt 
kommer att beskrivas som en 
”gräddhylla” i Alafors med 
en bedårande utsikt över 
samhället.

– Intresset för bostadsrät-
terna är stort och vi kommer 
också att kunna sälja ett antal 
villatomter. Det är ett min-
dre och därför väldigt ex-
klusivt boende som erbjuds 
i denna härliga miljö, säger 
Sven Burgren. 

Alebyggens projekt består 
av 16 enplanshus som bo-
stadsrätter om 77 respektive 
93 kvm. Dessutom byggs tre 

flerbostadshus med totalt 24 
hyresrätter.

– Våra hyreslägen-
heter i Alafors har alltid varit 
attraktiva och vi bedömer att 
det fortfarande finns en stor 
efterfrågan, säger Sven Bur-
gren.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

SÅ KOSTAR DET...

BOSTADSRÄTT I FURULUND
3 rum och kök om 77 kvm

Preliminär avgift: 5000 kr/mån.

Preliminär insats: 1 535 000 kr 

4 rum och kök om 93 kvm

Preliminär avgift: 6 000 kr/mån

Preliminär insats: 1 850 000 kr


