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GÖTEBORG. Samarbete 
över gränserna.

Ale och Lilla Edets 
kommuner jobbar nu i 
ett gemensamt projekt 
för att öka turistnä-
ringen.

I förra veckan lan-
serades ”En julresa i 
tiden” på Eventdagarna 
i Göteborg.

Ale & Lilla Edets Turistor-
ganisation har som mål att 
främja turistnäringen i de 
båda kommunerna. Enresai-
tiden.se är ett Leaderprojekt 
som i sin tur mynnat ut i den 
nya turistorganisationen.

– Till en början var det lite 
trögt att få med alla på tåget, 
men nu har vi kommit igång 
på allvar. Gränserna har sud-
dats ut och alla inblandade 
tänker utifrån ett helhets-
perspektiv där vi tillsammans 
erbjuder bra paketlösningar 
för kunderna, säger Bo 
Larsen initiativtagare och 
eldsjäl i projektet.

– Min tanke från början 

var att ta fram ett koncept 
för Ale, men sedan insåg jag 
vikten av att få med Lödöse 
Museum. Det ena gav det 
andra och efter ett möte med 
Lilla Edets näringslivsut-
vecklare Helene Even-
sen föll det sig naturligt att 
även involvera Lilla Edets 
kommun i arbetet, säger 
Larsen.

Tolv näringsidkare har 
anslutit sig till denna inno-
vativa och spännande turist-
satsning. Boende, mat och 
upplevelser ska förpackas på 
ett tilltalande sätt för såväl 
företag som privatpersoner.

– Det handlar om att sälja 
Ale och Lilla Edet. Vi ska 
sätta dessa båda kommuner 
på kartan. Först och främst 
handlar det om att öka kän-
nedomen hos våra egna kom-
muninvånare, att de känner 
stolthet för sin egen bygd. 
Vi ska inte vara något som 
ligger norr om Göteborg 
utan ha en egen identitet som 
attraherar turisterna, säger 
Bo Larsen.

– Detta i sin tur kommer 
att generera positiva syner-
gieffekter, folk vill flytta hit 
och det stärker företagan-
det. Turistnäringen i Väst-
sverige omsätter 34 miljar-
der kronor, men vi tänker 
inte vara giriga utan nöjer 
oss med en miljard, skrattar 
Larsen.

Sevärdheter
Bo Larsen är övertygad om 
att de sevärdheter och upple-
velser som Ale och Lilla Edet 
har att erbjuda ligger helt rätt 
i tiden, men att det måste till 
ordentlig marknadsföring.

– Vi har ett utmärkt 
komplement till Göteborgs 
utbud av olika aktiviteter. 
Senast idag pratade jag med 
ett gäng Stockholmare som 
ofta är på konferens i Göte-
borg. De har varit på Ullevi, 
Scandinavium och mycket 
mer där till, men söker nu 
något annat. De blev oer-
hört nyfikna på vårt koncept 
med Vikingabyn, Lödöse 
Museum och så vidare.

På Eventdagarna i mäss-
hallen fanns Ale & Lilla Edet 
Turistorganisation på plats 
för att profilera ”En julresa i 
tiden – En smakrik historia”.

– Först erbjuds en guidad 
tur och konferensmöjlig-
heter på Ale Vikingagård. 
Sedan fortsätter vi till 

Lödöse Museum där ett 
medeltida julbord står upp-
dukat. Övernattning sker på 
Prässebo Vandrarhem eller 
Älvbacken i Västerlanda. På 
morgonen efter frukost blir 
det turridning med Nordritt.

Hur har responsen 
varit?

– Positiv och nu är vi verk-
ligen på banan, avslutar Bo 
Larsen.

LÖDÖSE. Det var rena 
frosseriet.

Av 15 kilo räkor blev 
det inte många kvar 
när pensionärerna på 
Soläng i Lödöse hade 
ätit sig mätta.

– Bara för att man 
har kommit upp i åren 
betyder det inte att 
man ska avstå det goda 
i livet, säger Rose-
Marie Orderyd, chef för 
dagverksamheten.

Det skålades, skrattades och 
smaskades räkor så det stod 
härliga till på Soläng i tis-
dags kväll. Dagverksamheten 
arrangerade räkfrossa och ett 
40-tal pensionärer hade hör-
sammat inbjudan.

– Det var otroligt upp-
skattat. Folket ville knappt 
gå hem, berättar Rose-Marie 
Orderyd.

Med hjälp av övrig perso-
nal hade Rose-Marie Orde-
ryd sett till att skala tio kilo 
av räkorna, resterande del 
fick gästerna fixa på egen 
hand.

– Det satt sannerligen 
i ryggmärgen hos en del. 
Några skalade räkor som om 
de aldrig gjort annat, förkla-
rar Rose-Marie.

Till skaldjuren serverades 
öl, vitt vin, cider alternativt 
läsk. Därutöver bjöd Rose-
Marie på lite bakgrunds-
information om räkan och 
människans förhållningssätt 
till denna delikatess.

– Vi hade en otroligt 
härlig stämning hela kvällen 
och det surrades friskt runt 
borden, säger Rose-Marie.

Desserten bestod av äppel-
kaka med vaniljsås med till-

hörande dessertvin och kaffe. 
Äppelkakan hade tillagats på 
dagverksamheten, just med 
avsikten att den skulle avnju-
tas på tisdagskvällens gemyt-
liga trivselträff.

– En väldigt lyckad kväll, 
som vi inte glömmer i första 
taget, säger Rose-Marie.

Solängs äldreboende 
genomgår en förvandling 
och antalet platser har utö-

kats från drygt 30 till 51 
lägenheter, varav tre platser 
för korttidsboende.

– Det som återstår av 
renoveringen är entrén, kor-
ridoren, kontoren samt mat-
salen, avslutar Rose-Marie 
Orderyd.

Främjar turistnäringen i Ale och Lilla Edet
– Gemensam satsning över kommungränserna
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Ale & Lilla Edet Turistorganisation fanns representerade på Eventdagarna i Svenska Mässan. 
Här är det Bo Larsen som säljer in konceptet ”En julresa i tiden – En smakrik historia”.

Uppskattad räkfrossa på Soläng
– Pensionärerna njöt i fulla drag
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Rose-Marie Orderyd, chef för dagverksamheten på Soläng i Lödöse, kom med fina norska 
räkor till Åse Andersson, Emmy Johansson och Lilly Persson.

Karl-Ewert Augustsson och Aldor Larsson tog för sig av rä-
korna.

Ulla Magnusson var glad i 
skaldjuren som serverades.

Eivor Henriksson, Leif Nyström och Lilly Billman blir serve-
rade av Rose-Marie Orderyd.

Ann-Marie Sandberg lät sig väl smaka av delikatesserna som 
bjöds och uppskattade tisdagskvällens räkfrossa på Soläng.


