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Börje tror på ökad turism i Ale
Sommaren är i antågande och förhoppningsvis också turisterna.

Börje Johansson listar några av kommunens smultronställen.
Skulle han själv resa utomlands blir det till den brittiska övärlden.

Nämn dina bästa smult-
ronställen i Ale?
– Det är svårt att välja. Vi 
har ju våra tre stora besöks-
mål, Repslagarmuseet, 
Glasbruksmuseet och Ale 
Vikingagård. Vi får heller 
inte glömma bort våra 
fina hembygdsgårdar och 
hemvärnsmuseet. Slår man 
ihop alla dessa så är det en 
oerhörd stor tillgång för 
kommunen och smultron-
ställen var och en på sitt sätt. 
Därutöver vill jag framhäva 
vår underbara natur och alla 
fantastiska badsjöar.

Vilket är kommunens 
mest besökta turistmål?
– Alebacken har seglat upp i 
topp. En utvecklad anlägg-
ning och bästa tänkbara 
vinter gjorde att besökssiff-
rorna sköt i höjden. Sedan 
har vi många olika typer av 
event som lockar storpublik. 
Två sådana exempel är de 
som nyligen genomfördes, 
Vikingatida marknad och 
Kilanda Marknad.

Vad gör du helst en solig 
sommardag?
– Förr åkte jag väldigt gärna 
till havet, men numera före-
drar jag en av Ales alla bad-
sjöar. Att bara sitta hemma 
och njuta är inte helt fel det 
heller.

Vad behövs för att locka 
fler turister till Ale?
– Vi måste lösa boende-
frågan, en campingplats 
är önskvärt. Att exploatera 
älven är också angeläget. Vi 
ska ta hand om de turister 
som åker längs Göta älv. 
Sist men inte minst krävs en 
utökad samverkan med när-
liggande kommuner, Lilla 
Edet och Kungälv.

Vad har du för drömse-
mester?
– Jag skulle nog väldigt 
gärna åka till England och 
Skottland. Där erbjuds en 
blandning av vacker natur 
och industrihistoria. Det 
känns som om att där finns 
industrins vagga.

Ullared och Liseberg 
är Sveriges två största 
turistmål. Om du tvingas 
välja något av dem, vart 
styr du kosan då?
– Utan tvekan Liseberg. Jag 
tycker inte om att handla 
och jag har varit i Ullared 
en gång. Det tänker jag inte 
göra om. Då går jag heller 
med familjen på Liseberg, 
tar del av bra underhållning 
och äter något gott.

Ange tre skäl till varför 
man som turist ska 
besöka Ale i sommar?
– Våra arbetslivsmuseer, 
vår storslagna natur samt 
historien.

Hur tror du att turistnä-
ringen ser ut i Ale 2020?
– Då har antalet turister ökat 
väldigt. Den utbyggda infra-
strukturen gör att det är lätt 
för folk att ta sig hit och Ale 
kommun ingår i ett starkt 
nätverk kring älven. Som jag 
ser det så har Ale en enorm 
potential i framtiden.
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Namn: Börje Johansson.
Ålder: 65.
Bor: Alafors.
Familj: Fru och tio barn.
Yrke: Museichef och turist-
ansvarig i Ale kommun.
Stjärntecken: Tvilling.


