
ALAFORS. Ale Invite, en 
vinterklassiker som går 
till historien oavsett.

Antingen som ett 
helgalet projekt eller 
som en bejublad publik 
vinterfest.

– Visst känns det som 
ett omöjligt uppdrag, 
men alla har bestämt sig 
för att det ska gå och då 
gör det väl det, säger 
förste pistmaskinist 
John Hansson.

Termometern visar på plus-
grader och nederbörd i form 
av snö och regn hela veckan, 
men John Hansson i Aleback-
en har slutat oroa sig. Nu är 
det hårt arbete som gäller och 
varje timme som går handlar 
det om att vara lösningsori-
enterad. Självklart hade han 
hoppats på att vädergudarna 
skulle varit mer generösa och 
barmhärtiga med minusgra-
der.

– Vi hade behövt 15 tim-
mar med ett par minusgrader 
så hade vi löst mycket av snön. 
Nu får vi köra hit den från is-
hallar i närområdet och från 
Landvetter flygplats. Proble-
met är att den är så tung att 
vi inte får med oss så mycket 
som vi önskat, säger han.

Lokaltidningen får åka med 
när grunden till hoppen läggs. 
Det är snudd på mer lera och 
jord än snö i Alebacken. De 
senaste dagarnas mildväder 
har tagit styggt på pisten.

– Vi behöver 3000 kubik-
meter snö och tillgången är 

egentligen inte problemet. 
Snön finns i området, men 
det är tiden att frakta hit den 
som bekymrar mig. På något 
sätt ska vi väl lösa det, vi har 
ju inget val. På lördag smäller 
det, säger Hansson och berät-
tar att evenemangsområdet 

som idag ser ut som en leråker 
kommer att beläggas med flis.

Det är bråda dagar i Ale-
backen. Tanken är att arrang-
örens frontfigurer Tor Berg-
ström och Kevin Bäckström 
ska kunna genomföra ett par 
provhopp redan på torsdag. 

– Det är dygnet runt som 
gäller nu. Containrarna hjäl-
per oss en del. Nu ska vi täcka 
över dem med så mycket snö 
som möjligt. Kvalitén på den 
behöver inte vara bästa tänk-
bara, däremot vill vi ha ren 
och fin snö överst. Den hopp-

as vi kunna hämta i Ale Arena, 
säger Hansson innan det bär 
uppför pisten igen.

Alebacken har inget eko-
nomiskt åtagande i projektet, 
utan ansvarar bara för att ha 
en backe i ordning till på lör-
dag. Ett uppdrag som heter 
duga!
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Visste du att nio av tio företag som startas i Ale kommun i samverkan med arbetsförmed-
lingen lever vidare efter två år? Bär du på en idé du tror att du kan förverkliga  genom att 
starta företag? Här finns de resurser som du behöver för att ta nästa steg.

Välkommen till starta eget-mingel med Nyföretagarcentrum, Almi, Ale kommuns närings-
livsenhet, arbetsförmedlingen samt lokala entreprenörer och banker.

Uppfyll dina drömmar

När?
5 mars, kl 17.30–20.00

 

Var?
Arbetsförmedlingen Ale 
torg, Nödinge

Anmälan
E-post jagkommer@ale.se

Kämpar mot vädret och klockan

Snön som sparats i backen körs 
ner till det blivande hoppet.

John Hansson pistar på.

AMELIE ANDERSSON

CANNABIS
en olycklig kärlekshistoria

MÅNDAG 2 MARS KL 18.00
TEATERN, ALE KULTURRUM
FRI ENTRÉ

föreläsning

En skepp kommer lastat. All snö koncentreras nu till hoppet, men när snökanonerna inte kan användas får arrangören lita till ishal-
larna i närområdet. Lastbilarna går nu i skytteltrafik. Alebacken har inget ekonomiskt åtagande i projeket.

TEXT & BILD
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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– Bygger jättehopp med containrar och snö från ishallar i närområdet


