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Turistorganisation för Ale och Lilla Edet ser möjligheter

*gäller inte på Åby & Lilla Bommen. Hisingen och Majorna gäller priset ett bronskort.
 Gäller endast nytecknande, erbjudandet kan inte kombineras med andra erbjudanden

SILVERKORT

Grupp - Styrke - Konditionsträning 
min 12 mån basavtal ord pris 379:- Prisgaranti. Du sparar 960:- per år.

Admin/expavg199:- tillkommer som en fast engångsavgift vid tecknande av autogiro, medl.avg 99:-tillkommer på alla medl.kort

299:-
12 månader kontant 3250:- ordpris 4548:- *

Köp ditt träningskort hos oss idag

m.lifeclub.se

Shake your body
Discon är tillbaka in i gruppträningssalarna nu i höst

Erbjudandet gäller tom 30/11-10
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LIFE är alltid först med det senaste inom gruppträning

NY GBG Lilla Bommen ,  031-51 49 00 (Lilla Bommen 5)

                           (Före detta Nordic Wellness)

Ale/Nol ,  0303-74 16 50(Folketshusvägen 1) 

Hisings Backa,  031-15 52 20 (Folkvisegatan 15)

GBG Centrum,  031-15 70 75  (Odinsgatan 6)  

Gårda,  031-15 15 52  (Norra Kustbanegatan 19)

Majorna, 031-42 11 10 (Karl Johansgatan 27) 

Storås,  031-331 10 90 (Storås Industrigatan 20) 

Kortedala,  031-48 99 50  (Dagjämningsgatan 1)  

Långedrag,  031-29 98 88 (Redegatan 1)

Lerum,  0302-516 15 (Göteborgsvägen 3)

Åbybadet,  031-86 47 00 (Idrottsvägen 7)

För dig som tecknar medlemskap 

under november månad får ett�
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                                      Värde 988:-

ALAFORS. Ulf Pettersson blir ny 
tränare för FC Ale.

”Uffe” som tidigare lett Ahla-
fors IF till stora framgångar 
ska nu försöka göra detsamma 
med den relativt unga division 
6-föreningen.

– Kul att vara tillbaka i fotbol-
lens tjänst igen.
Det ryktades om att föreningen skulle 
läggas ner, men nu går FC Ale en ny 
vår till mötes. Inför fotbollsåret 2011 
har man förstärkt ledargardet rejält. 
De två senaste årens tränare, Joakim 
Olsson, tar ett kliv åt sidan och blir 
spelande assisterande coach. Som ny 
huvudtränare har klubben kontrakte-
rat Ulf Pettersson.

– En utmaning som jag verkligen 
ser fram emot, säger ”Uffe” som senast 
tränade Ahlafors IF:s herrar i division 
2 2009.

Noterbart är också att Weine Pet-
tersson går i pappa Ulfs fotspår och 
blir tränare. Weine kommer att under 
nästa år bli assisterande tränare till 
Peter Karlsson i Nol IK. NIK som för 
övrigt spelade 2-2 i en träningsmatch 
borta mot Skepplanda BTK i lördags.

Längre norrut är det klart att Ulf 
”Ula” Andersson tar över ansvaret för 
Lödöse/Nygård i division 4 Västergöt-
land Västra. I Lilla Edets IF är det nu 
klart att Marcus Tersing blir spelan-
de hjälptränare till Daniel Lennarts-
son. Samma uppgift kommer Michel 
Berndtsson-Gonzales att ha i Ahla-
fors IF till nye tränaren, Lars-Gunnar 
Hermansson.

JONAS ANDERSSON

Ulf Pettersson
tar över FC Ale LÖDÖSE. Leaderprojektet En 

resa i tiden med syfte att 
öka besöksnäringen i Göta 
Älvdalen sammanfattar ett 
händelserikt år.

Bland annat har Ale och 
Lilla Edet fått en turistorga-
nisation genom bildandet av 
en ideell förening.

– Det gäller att paketera 
turismen på rätt sätt, säger 
projektledaren Bo Larsen.
"Alla kan tjäna pengar på turism". 
Det hävdar Bo Larsen som i tors-
dags försökte visa på lite av de möj-
ligheter som finns för besöksnäring-
en i Göta älvdalen.

– Vår nybildade turistorganisa-
tion fanns på plats under eventda-
garna på Svenska mässan i Göte-
borg och fick en rad nya kontakter. 
Vår samlade reflektion efteråt var att 
Ale och Lilla Edets utbud ligger helt 
rätt i tiden. Det talas numera väl-
digt mycket om grön turism, natur-
intresset har ökat markant, menar Bo 
Larsen och gav flera exempel.

– Cyklings- och vandringsleder 
liksom fiske är starka argument för 
kommuner som vill locka turister i 
framtiden.

Ale och Lilla Edet turistorganisa-
tion har redan knutit ett stort antal 
samarbetspartners. Ett par av dem 
dök upp på Lödöse Museum i tors-
dagskväll. Kulturföreningen Tea-
tervinden bjöd på medeltidsballader 
och ordföranden, Johanna Hector, 
berättade att det kommer att ges 
ett nytt tillfälle nästa sommar att se 
Guldtunnan, föreställningen som 

återger en spännande del 
av den lokala historien med 
utgångspunkt från händel-
ser på Kobergs slott.

Makarna Johan och Ka-
tarina Dahlbäck presen-
terade sin kulturverksam-
het i Mauritzberg, Hålan-
da. I sommar genomfördes 
tio konserter under en fes-
tival som kröntes med bland andra 
Marit Bergman på scen.

– Vår fastighet är ett stort stycke 
historia i sig och vi är väldigt glada 
över att ha kunnat utveckla en verk-
samhet som utgår från vår närmiljö. I 
sommar satte vi upp Hålandas första 
opera och om en vecka blir det en 
blandning av poesi, cello och piano, 
säger Dahlbäck.

Även kommunerna Ale och Lilla 
Edet fanns representerade. Närings-
livschef Jerry Brattåsen berömde 
de initiativ som har tagits för att öka 
turismen.

– Det finns pengar att hämta inom 
denna sektor. Vi pratar ofta om for-
donsindustrins betydelse för Väst-

sverige, ändå omsätter den inte 
särskilt mycket jämfört med 
turismen. Kan vi öka besöks-
näringen innebär det ett till-
skott för handeln och därmed 
ökar även sysselsättningen.

Tommy Hallenberg från 
Folkets Hus i Lilla Edet gav 
en bra beskrivning den i vint-
ras nyinvigda biosalongen som 
numer livesänder musikaler 
direkt från New York!

Med andra ord konkurre-
rar Göta älvdalen redan med 
de riktigt stora turiststäderna...

Illustratör, Bo Holger, fick 
se sitt verk över dåtidens 
Äskekärr täckas av. 

Bo Larsen, ordförande i Ale och Lilla Edet turistorganisation som i grunden är en 
ideell förening.

Gästerna på Lödöse Museum bjöds på 
ett läckert julbord. Kulturföreningen Te-
atervinden bjöd å sin sida på fin under-
hållning.

TURISTAR GÄRNA

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


