
LILLA EDET. Ett nytt 
grepp prövas för att ge 
turisterna som besöker 
Lilla Edet bästa tänk-
bara service.

Under nio sommar-
veckor kommer en 
turistinformation att 
hållas öppen på Edet 
Rasta.

– En bättre place-
ring går inte att finna 
om man vill fånga upp 
bilismen, säger Kjell 
Hermansson på Före-
tagscentrum.

Detta blir fjärde året som Fö-
retagscentrum ska ombesörja 
turistverksamheten för Lilla 
Edets kommun. Kommun-
styrelsen har givit ett anslag 
på 100 000 kronor och där-
till bidrar Företagscentrum 
själva med ytterligare 65 000 
kronor.

– Det är pengar som vi tar 
från vår egna budget, säger 
Kjell Hermansson.

Inför sommaren 2005 in-
fördes systemet med turis-
tambassadörer. Fem närings-
idkare, på olika platser i kom-
munen, fick varsin pärm med 
matnyttiga uppgifter om kom-
munens turistnäring samt in-
formationsmaterial att kunna 
dela ut.

– Nu har vi kört med det 
konceptet i två år och kände 
att vi ville förnya oss. När 
Thomas Löfström på Edet 

Rasta visade sig vara intres-
serad av att hålla en turist-
information öppen, klubba-
de Företagscentrums styrelse 
igenom det förslaget. Detta är 
alltså en tjänst som vi köper av 
Edet Rasta, säger Kjell Her-
mansson.

Thomas Löfström har lovat 
att rekrytera personal till tu-
ristinformationen, vilket blir 
en kille eller tjej som avslu-
tat sin utbildning på Turist-
linjen.

– Avtalet med Edet Rasta 
sträcker sig över nio veckor. 
Jag är övertygad om att detta 
kommer att bli bra och jag 
ser det som en förhöjd servi-
ce för de turister som anlän-
der Lilla Edet. Turistambas-
sadörerna som är utplacera-
de i Lödöse, Göta och Ström 
kommer nämligen att vara 
kvar, säger Hermansson.

Vad är det som efterfrå-
gas mest av de turister som 
besöker Lilla Edet?

– Mycket handlar om 
fiske. Vi har många danskar 
och tyskar som kommer på 
besök, men på senare år har 
även holländarna börja hitta 
hit i allt större utsträckning, 
säger Hermansson och fort-
sätter:

– Sedan är det många som 
attraheras av vår vackra natur. 
Tösslandagården, Thorskogs 
Slott och Sveriges första sluss 
är också sevärdheter vi kan 
ståta med. Den gamla slus-

sen firar för övrigt 400-årsju-
bileum i år och det kommer 
att uppmärksammas med ett 
särskilt arrangemang i mitten 
av juni.

Slutligen kan noteras att 
Företagscentrum också har 
för avsikt att dela ut en turist-
tidning på samma sätt som i 
fjol. Tidningen ska distribue-

ras till samtliga invånare i Ale 
och Lilla Edets kommuner 
och överexemplar kommer 
att tillhandahållas på turist-
informationen.
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Välkommen på

årsmöte!
Samtliga medlemmar hälsas 

välkomna till årsmöte.
Lördagen den 17/2 2007 Kl 17.00

Plats: Tunge Bygdegård

Sedvanliga årsmötesförhandlingar. 

OBS! Efter årsmötet är det

klubbfest
För mer info se hemsidan

Styrelsen för Lilla Edet Ridklubb

LILLA EDETS
RIDKLUBB

Edet Rasta blir turistinformation

FYRA
HOVAR

Du hittar oss i Göta industriområde, Gula Villan!

NY BUTIK!
Fyra Hovar är butiken för dig med häst, hund eller katt!

Utökat sortiment, 
för både hund och 

katt! med bl. a.

Öppet
Mån-fre 11-18
Lör 10-14
Sön stängt

Ring
0520-65 88 07

VÄLKOMNA!

Spån  60:-/bal
Torv  85:-/bal

Hästfoder
bra & billigt!

ex. Müsli-bas 

105:-/20kg

Nackspärr, Ischias
Ryggskott, Tennisarm

Företagsmassage (F-skatt finnes)

Elektroterapi, Massage
Akupunktur

Tel. 031-98 11 99
070-777 36 68

Alkalievägen 5c, Bohus

Ring och boka Din tid!
Terapeut Arto. Välkommen!

Ps.

Ge bort ett 

presentkort!

1 tim. behandling 300:-

HUSQVARNABUTIKEN
Butiken med kunskap,  kurser  

och personligt  bemötande

Tidigare 4 495:-

NU 3 495:-
Vi har även maskiner

från 1 795:-

Uddevallav. 11, Kungälv • Tel 0303-102  53
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