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PLATS FÖR ÅF LOGOTYPE

Fönsterkampanj vecka 10–12

Erbjudandet gäller mellan den 7 mars – 27 mars 2011 på

Traryd Fönsters hela sortiment av fönster och fönsterdörrar.

En ny generation fönster

Mittemot Statoil i Lödöse

LÖDÖSE 0520-66 18 80
Måndag-fredag 7-17  

lördag 9-13

KAMPANJEN
FORTSÄTTER
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GÖTEBORG. TUR 
2011 var ett populärt 
utflyktsmål för många 
människor den gångna 
helgen.

Som sig bör fanns 
Repslagarmuseets per-
sonal på plats i en av 
montrarna.

– Det har blivit en kär 
tradition, säger musei-
chef Börje Johansson 
till lokaltidningen.

TUR-mässan är ett utmärkt 
skyltfönster i ambitionen att 
locka nya besökare till Ale i 
allmänhet och Repslagarmu-
seet i synnerhet.

– Naturligtvis är detta en 
jättemöjlighet att profilera 
vårt museum och samtidigt 
sätta Ale kommun på kartan. 
Det råder inga tvivel om det, 
säger Börje Johansson.

– Vi hade aldrig haft möj-
lighet att vara med här om 
inte TUR-mässan sponsrat 
oss. De tycker att Repslagar-
museet utgör en attraktions-
kraft för besökarna och det är 
vi givetvis stolta över. Samma 
sak är det med Båtmässan där 
vi också finns med år efter år.

Lyftes fram
Repslagarmuseet fanns re-
presenterade i mässhallens 
andra våningsplan, den så 
kallade Sverigeavdelning-
en, där turistmål från hela 
vårt avlånga land lyftes fram 
i ljuset.

Hur står ni er i konkur-
rensen?

– Faktum är att det är be-
tydligt fler som känner till 
vår verksamhet nu jämfört 
med för tio år sedan. Förut 
visste inte Göteborgarna vad 
Ale var. Vetskapen om vår 
kommun och den verksam-
het som vi bedriver på Rep-
slagarmuseet är mer utbredd 
nu, fastslår Börje Johansson.

Repslagarmuseet en given 
attraktion på TUR 2011
– Mässan ett utmärkt skyltfönster

I MÄSSHALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Börje Johansson hälsade välkommen till Repslagarmuseets 
monter.

Marianne och Ingemar tog 
hand om besökarna på årets 
TUR-mässa.

Xhesdet i full färd med att 
färdigställa en knoptavla.

Siv Gustafsson snurrade 
tombolan.

TUR 2011
TUR är Skandinaviens ledande 
mässa med inriktning på rese-, 
turist och mötesindustrin. På tors-
dagen och fredagen riktade sig 
TUR-mässan till fackbesökaren 
och under lördagen och sönda-
gen till allmänheten. Detta var den 
28:e TUR-mässan i ordningen. TUR 
är medlem i ITTFA (International 
Tourism Trade Fairs Association).


