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HÄLJERED. Represen-
tanter från Göteborg & 
Co var på genomresa 
i Göta älvdalen i tors-
dags.

Ett av flera stopp 
gjordes på Ale Vikinga-
gård.

– Jag tror det kan 
betyda mycket för vår 
turistnäring på sikt, 
säger Bo Larsen, pro-
jektledare för Götaälv-
dalen.se.

Det var första gången som 
personal från Göteborg & 
Co gjorde ett officiellt besök 
i Ale kommun. Med i sällska-
pet fanns också två stadsgui-
der.

– Att ha ett bra samarbete 
med Göteborg & Co ökar 
naturligtvis våra möjlighe-
ter att få hit fler turister. Jag 
är övertygad om att dagens 
besök kommer att generera 
några extra besökare redan 
den här säsongen, säger Bo 
Larsen.

Göteborgsdelegationen 
kom med buss från Göte-
borg där Ale i Trollhättan 
och slutligen Älgens Berg i 
Vänersborg.

– Vi har valt ut ett smult-
ronställe i varje kommun. 
Här i Ale kändes det natur-

ligt att visa upp vikinga-
gården och dess fantastiska 
omgivning, säger Larsen.

Tina Friis Hallberg 
guidade runt bland sevärd-
heterna på Ale Vikingagård 
och gästerna fick bland annat 
testa på att kasta yxa och 
skjuta pilbåge.

– Om vi tänker oss ett 
träd så är Göteborg kronan 
och Ale dess rötter, förkla-
rade Tina Friis Hallberg 
som verkligen lyckades fånga 
sällskapets nyfikenhet och 
intresse.

– Förhoppningsvis kan vi 
göra dessa turer genom Göta 

älvdalen till ett årligt arrang-
emang och visa upp nya plat-
ser. Göteborgs turistguider 
har nu något annat än Lise-
berg och Slottsskogen att 
rekommendera sina besö-
kare, avslutar Bo Larsen.

0303-180 50
www.lansfast.se 

Välplanerat och trivsamt enplanshus med generösa ytor. Stort 

vardagsrum i nivå, rymligt kök och 3-4 sovrum, varav ett med 

egen ingång. Badrum samt bastu och helkaklad dusch. Stor 

trädgård med frukträd och insynsskyddad uteplats. Carport.

BOYTA 180M² /6 ROK

TOMTYTA 1 060 KVM

PRIS 1 775 000 KR/BUD

VISAS 7/4 OCH 10/4

MÄKLARE MAGNUS 

BERGSTRÖM 0303-180 55

SKEPPLANDA - EKENÄSVÄGEN 6

Påkostat och kvalitivt parhus med generösa 184 kvm fördelat 

på 5 rum och kök, varav 3 sovrum, ett stort vardagsrum samt 

en mysig gillestuga med öppen spis. 2 helkaklade badrum, 

tvättstuga/groventré och förråd. Genomgående ljus färgsättning 

och fina materialval. Två uteplatser med trädäck. Garage i länga.

BOYTA 92 + 92M² /5 ROK

TOMTYTA 348 KVM

PRIS 2 175 000 KR/BUD

VISAS 13/4

MÄKLARE CLAES  

HELLSTRÖM  0303-180 53

ÄLVÄNGEN - HÖVÄGEN 74

Göteborgsguider besökte Ale VikingagårdGöteborgsguider besökte Ale Vikingagård
– Ett sätt att locka fler turister

PÅ VIKINGAGÅRDEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Tina Friis Hallberg på Ale Vikingagård visade runt delegationen från Göteborg & Co.Tina Friis Hallberg på Ale Vikingagård visade runt delegationen från Göteborg & Co.

Gästerna fick prova på att skjuta pilbåge. En uppskattad ak-
tivitet.

Releaseparty!
Boka söndagen den 10 april 11-16!
Då kommer vi att visa en underbar kollektion av utemöbler från Green Garden 

Home. Evenemanget hålls på bryggan vid Hotell Fars Hatt i Kungälv.

Vi bjuder på bubbel och snittar, välkommen hit och mingla!

Psst! Passa på att kombinera med Hotell Fars Hatts goda Söndagsmiddag 

efter allt möbeltittande!

Uddevallavägen 1 Kungälv

0303-173 56

www.greengardenhome.se

Inspiration för hem & trädgård

Gamla Torget 2

Kungälv 0303-109 70


