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ALAFORS. Rekordpublik 
följde den tredje uppla-
gan av Ale Allvetare.

Det blev en rafflande 
frågesportstävling 
mellan kommunens sex 
pensionärsföreningar.

SPF Skepplanda-
Hålanda drog det 
längsta strået efter att 
ha segrat i utslagsom-
gången.

Närmare 200 personer fanns 
på plats i Medborgarhuset 
när Ale Allvetare ägde rum i 
måndags eftermiddag.

– Det här arrangemanget 
har kommit för att stanna. 
Intresset är stort, från Surte i 
söder till Hålanda i norr, kon-
staterade Lennart Mattsson 
i arrangörskommittén.

Till konferencier hade 
utsetts Kent Carlsson, som 
såg till att hålla publiken 
informerad under tävling-
ens gång. Presidiet bestod av 
domaren Ing-Britt Anders-
son och hennes bisittare Åke 
Björmander. Tidtagare var 
i vanlig ordning Sten-Åke 
Carlsson, som skötte upp-
giften med bravur.

Sex tremannalag hade 
nöjet att inta scenen och 
representera just sin pensio-
närsförening. Förhandsfa-

voriter var RPG Alebygden 
som vunnit de två tidigare 
årgångarna. Det såg länge 
ut att det skulle bli en tredje 
inteckning, men i den tionde 
och sista frågeomgången gick 
SPF Skepplanda-Hålanda 
upp jämsides. Som enda lag 
lyckades man nämligen svara 
rätt på frågan vilken som var 
fotbollsspelaren ”Nacka” 
Skoglunds första proffs-
klubb. När domaren förkun-
nade att det var Inter i Italien 
lyste resultattavlan 13-13.

En utslagsfråga fick skilja 
de båda lagen åt och med 
minsta möjliga marginal blev 
det vinst och därmed tron-
skifte i denna uppskattade 

frågesportstävling. Hejar-
klacken för SPF Skepplanda-
Hålanda fick anledning att 
applådera lite extra.

Börje Johansson från 
Repslagarmuseet agerade 
prisutdelare. Han förärade 
det vinnande laget med en 
tjusig knoptavla. De tävlande 
fick också ta emot blommor 
och åskådarnas hyllningar.

JONAS ANDERSSON

Tronskifte i Ale Allvetare
– Seger för SPF Skepplanda-Hålanda

Segrade i Ale Allvetare 2012 gjorde lag SPF Skepplanda-Hålanda.

Ing-Britt Andersson hade he-
dersuppdraget som domare 
och vid hennes sida satt Åke 
Björmander.

Koll på tiden hade Sten-Åke 
Carlsson.

ALE/LILLA EDET. Den 
kick off som Ale & Lilla 
Edets Turistorganisa-
tion arrangerade på 
Repslagarmuseet för 
ett par veckor sedan 
blev en succé.

Det är nu som det 
riktiga arbetet börjar ta 
fart i projektet. 

På onsdag har för-
eningen årsmöte i Lilla 
Edet.

Det har nu gått två och en 
halv månad sedan projektet 
Ale & Lilla Edets Turist-
organisation drog igång. 
Projektledaren, Susanna 
Hammar, och ordföranden, 
Börje Johansson, har delta-
git i flera företags- och för-
eningssammanslutningar i 
både Ale och Lilla Edet.

– Bemötandet är positivt 
och vi ser fram emot att arbeta 
tillsammans med alla intres-
senter.  I dagsläget så arbetar 
jag med att slå ihop Ale och 
Lilla Edets turismhemsidor 
till en. Denna sida kommer 
att finnas på Västsvenska 
Turistrådets portal, vastsve-
rige.com, där hela Västra 

Götalandsregionens kom-
muner finns representerade 
och som har över 3,5 miljo-
ner besökare varje år, förkla-
rar Susanna Hammar.

Den nya turismhemsidan 
ska vara klar till sommaren. 
I förlängningen av detta 
arbete så ska organisationen 
även utbilda flera företag i 
verktyget ”Basetool” så att 
även de kan bli aktiva i den 
nya hemsidan. 

– Jag kommer även kon-
takta företag och föreningar 
för att höra hur de ser på 
projektet och hur samar-
betet kan se ut mellan olika 
näringsidkare. Dialogen med 
kommunerna sker konti-
nuerligt för att samverka så 
mycket som möjligt i projek-
tet, säger Susanna Hammar.  

Ale & Lilla Edets Turist-
organisation är en fören-
ing där ett antal aktörer 
inom området ”att göra, 
äta och bo” gått samman 
för att ta fram boknings-
bara produkter. Ett gemen-
samt grepp bidrar till att ett 
helhetstänkande kommer 
att genomsyra projektsam-
arbetet. Projektets mål är 

att skapa ett bestående nät-
verk mellan kommunerna 
och turismnäringen och att 
marknadsföra området gen-
temot potentiella besökare.

JONAS ANDERSSON

Susanna Hammar, projekt-
ledare för Ale & Lilla Edets 
Turistorganisation.

Turistorganisationen håller årsmöte

www.magnusuggla.nu     www.livenation.se     www.nojet.se

Fredag 24/8 Stenungsund
Stenungsbaden Concert Arena

Biljetter: Ticnet.se 077-170 70 70, via ATG- och Ticnetombud 
samt Stenungsunds Turistbyrå 0303-83327

Ugglas album 
”Innan Filmen 
Tagit Slut…” 

ingår i biljetten, 
så länge 

lagret räcker.

Lördag 7 april
PÅSKRIFRANDE PÅ

 FORSVALLEN
BRASAN TÄNDS 20.00

FYRVERKERI TÄNDS 21.00
SERVERING 19.30-22.00
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Poängpromenad Annandag påsk, 

9 april, kl 11.00-14-00
Start: Albotorget
Mål: Forsvallen
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1948www.skepplanda.se

”Stora bytardagen” på Forsvallen 
14 april, kl 11.00-14.00

Välkomna!

PÅSKFIRANDE
MED PÅSKBRASA

Påskafton 7/4
vid Lödöse museum

Brasan tänds 20.00

Fyrverkeri 21.00

Nygård/Lödöse Intresseförening

BILJETTER FINNS PÅ
ALE BIBLIOTEK, NÖDINGE

FRÅN 13 FEBRUARI
Vuxen 200kr (scenpassrabatt 50kr)

Ungdom 120kr

CHARLIE CHAPLIN - EN  LEK MED ALLVAR

Göteborgsoperans Skövdescen presenterar en musikteaterföreställning av LEO CULLBORG. 
Musik av CHARLIE CHAPLIN (1889–1977).

Arr: Teaterföreningen i Ale, ABF


