
NOL. Turistnäringen 
i Ale och Lilla Edet 
kommun tillhör inte 
paradgrenarna.

Lösningen för en 
bättre samordnad 
turist- och besöksnä-
ring finns kanske i Nols 
Företagscenter.

Här försöker åtmins-
tone Bo Larsen Media 
att lägga grunden till 
något nytt.

EU satsar på landsbygdsut-
veckling och fördelar medel 
till nya innovationer och in-
itiativ som förhoppnings-
vis ska leda till fler arbetstill-
fällen. Allt sker genom de så 
kallade Leaderprojekten där 
syftet är att få kommun, nä-
ringsliv och föreningsliv att 
samverka. En av de senast be-
viljade ansökningarna är sats-
ningen på att försöka sam-
ordna alla verksamheter runt 
turism i Ale och Lilla Edet.

– Tanken är att skapa en 
gemensam plattform, en 
hemsida som säljer Göta älv-
dalen. Vi går på en av landets 
mest spännande platser sett 
med historiska ögon. Jag vill 
hitta sätt att levandegöra den, 
säger Bo Larsen, 47.

Han betonar flera gånger 
att Lödöse tillsammans med 
Kalmar, Sigtuna och Skara 
tillhör de mest värdefulla 
samhällena ur ett kulturhis-
toriskt perspektiv.

– Ändå är det inte tillräck-
ligt intressant för att locka 
några större turistmäng-
der idag, men om man band 
ihop flera intressanta besöks-
mål och skapade en röd tråd 
mellan dem kunde det bli mer 

attraktivt, säger Bo Larsen 
som nu driver Leaderprojek-
tet "En resa i tiden".

Via en ny hemsida med 
samma namn kan besökaren 
lätt navigera mellan de olika 
besöksmålen och få förslag 
på övernattningsmöjligheter, 
matställen, evenemang, plat-
ser att ha picknick på, vad som 
gäller för funktionshindrade 
och så vidare.

Inget unikt
– Det är inget unikt recept, 
men det måste göras. Vi 
måste kunna ge alla intres-
serade en samlad bild av vad 
som finns att se i Ale och Lilla 
Edet, menar Bo Larsen.

Han är övertygad om att 
initiativet kommer att ge 
effekt –snabbt!

– Ja, redan i år hoppas jag 
på en ökning med 15% på 
samtliga museum.

Första året är den viktigas-
te målgruppen inte så långt 
borta.

– Jag hoppas att vi inled-
ningsvis når ut till ale- och 
lillaedetborna. Kan vi själva 
upptäcka alla möjligheter 
som finns i närområdet har 
vi fått många bra ambassadö-
rer. Om barnen genom stu-
diebesök får en bättre bild av 
vår historia tror jag det kan 
skapa stolthet för bygden, 
vilket i sin tur kan leda till 
mindre skadegörelse, säger 
visionären Bo Larsen som vi 
säkert får anledning att åter-
komma till.
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Vargarvintern med 
den långa och stränga 
kylan har påverkat allt 
och alla.

Nästan. Jätteprojek-
tet, BanaVäg i Väst, 
skiljer sig.

Vi kalkylerar med att 
det blir både kallt och 
snö på vintern så vi har 
inte överraskats, utan 
ser ut att hålla tidspla-
nen än så länge, säger 
övergripande projektle-
dare, Bo Larsson.

Läget är under kontroll på 
projektkontoret för BanaVäg 
i Väst i Nol. Det går förvisso 
något trögare i vintertid och 
entreprenörerna tvingas 
göra annorlunda vägval för 
att etapperna ska fortskrida.

Snö och kyla överraskar 
oss inte, men visst har det 
varit en lång vinter. Det har 
bland annat medfört att vi 
har fått täcka in Ekabron i 
Bohus för att kunna värma 
upp och möjliggöra gjut-

ningen, säger Bo Larsson.
 Det är ett exempel på 

åtgärder som tvingats fram 
av den bestående vinterky-
lan. Alla förändringar tar tid 
i anspråk.

I dagsläget kan vi däre-
mot inte se att några kritiska 
deltider inte klaras av. Vi har 
ett tågstopp i sommar som vi 
jobbar mot, men det ser bra 
ut.

Till semestern kommer 
den nya vägsträckan mellan 
södra Älvängen och Nödinge 
att öppnas helt. Tre mot 
kommer då att vara färdiga. 
Nödinge-, Nol- och för-
hoppningsvis även Alafors-
motet.

Etapp E23
Närmast aktuellt i projektet 
är uppstarten av etapp E23. 
Den omfattar järnvägskrop-
pen från Surte södra ner mot 
Agnesberg. Upphandlingen 
av trafikplatsen i norra Surte 
pågår just nu och samtidigt 
har arbetet förbi Älvängen 
tagit allt mer form.

Beträffande norra torget 
i Älvängen väntar vi fort-
farande på en lösning. Det 
pågår diskussioner med fast-
ighetsägaren Bengt Bengts-
son och Ale kommun, säger 
Bo Larsson och det var ju 
knappast någon nyhet.

Budgeten är sedan en tid 
tillbaka sprucken och led-
ningen försöker nu hitta 
lämpliga besparingar i pro-

jektet.
– Det handlar främst 

om att hitta enklare sätt att 
utföra innehållet på. Vi får 
återkomma till vad det kan 
bli när vi vet, svarar Bo Lars-
son.

Sammanfattningsvis har 
den stränga vintern ännu 
inte påverkat projektets tids-
plan, men blir den dessutom 
ovanligt lång kan det få kon-
sekvenser.

– Ja, vi får se hur länge den 

hänger i, men än så länge 
håller vår planering, avslutar 
Bo Larsson.

BanaVäg i Väst håller ångan uppe trots sträng vinter
– Projektet har kalkylerat med snö och kyla
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Den stränga kylan har tvingat entreprenören att tänka om, men arbetet har definitivt inte 
stannat av. Snö och kyla ingår i kalkylen.

Bo Larsson, övergripande 
projektledare för BanaVäg i 
Väst sträckan Agnesberg – 
Älvängen.

Arkivbild: Allan Karlsson

Bo Larsen Media vill sätta Göta älvdalen på kartan

Bo Larsen Media har många bollar i luften. Den mest aktuella just nu är ett leaderprojekt som syftar till att främja och 
stärka turismen i närområdet Ale/Lilla Edet. Projektet heter "En resa i tiden" och rent konkret handlar det om att samla allt 
inom turist- och besöksnäringen på en gemensam IT-plattform.        Foto: Per-Anders Klöversjö

– Leaderprojektet "En resa 
i tiden" ska öka turismen


