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I 40 år har vi jobbat för ett renare hav.  
Det vill vi fira med dig!

Gryaab har Öppet hus
Lördag 2 juni  
Kl 10 –15 på Ryaverket

Mer information på www.gryaab.se

• Lär dig mer om vad som händer efter att du spolat

• Poängpromenad för stora och små, med fina priser

• Spännande, snygg arkitektur 

– se vår flerfaldigt prisbelönta skivfilterbyggnad

• Ta chansen att se världens största väggmålning 
och möt konstnären

• Lär dig avloppsvett, spela Plums och Skitresan

• Vi bjuder på fika

Ställ bilen! Åk gratisbuss  
från Göteborgsoperan eller  
Hjalmar Brantingsplatsen!  
Bussarna avgår var 15:e minut 
med början klockan 10.

ALE/LILLA EDET. Lan-
sering av den nya 
turismhemsidan sker i 
början av juni.

Hemsidans namn är 
Göta älv turism Ale-
Lilla Edet.

Turismhemsidan ska 
vara ett verktyg med 
information om Ale och 
Lilla Edets utbud för 
såväl lokalbefolkningen 
som besökare/turister. 

Det har nu gått fem månader 
sedan projektet Turismut-
veckling i Ale och Lilla Edet 
startades och en ny hemsida 
för Ale och Lilla Edet börjar 
nu ta form. Hemsidan är be-
räknad att lanseras om två 
veckor och då med det nya 
namnet Göta älv turism Ale-
Lilla Edet (www.vastsverige.
com/gotaalv).

Denna sida kommer att 
finnas på Västsvenska Tu-
ristrådets portal, där hela 
Västra Götalandsregionens 
kommuner finns represen-
terade och som har över 
3,5 miljoner besökare varje 
år. Hemsidan visar utbu-
det av sevärdheter, aktivite-
ter, boenden, restauranger, 

evenemang med mera. Tu-
rismhemsidan ska vara ett 
verktyg med information om 
Ale och Lilla Edets utbud för 
såväl lokalbefolkningen som 
besökare/turister.

– Göta älv turism tar tack-
samt emot tips från verksam-
heter inom besöksnäringen 
som vill finnas med, men som 
inte syns idag. Vi vill även ha 
tips från de aktörer som redan 
syns, men som vill föränd-
ra sin text och bilder för att 
sidan skall vara attraktiv och 
ge aktuell information. Detta 
gäller även evenemangska-
lendern, förklarar projektle-
dare Susanna Hammar.

– Ju fler evenemang som 
läggs in i evenemangskalen-
dern, ju bättre för både an-
vändare och arrangörer. 

"Basetool"
Till hösten börjar arbetet 
med att utbilda flera företag 
i verktyget ”Basetool”, så att 
även de kan bli aktiva i den 
nya hemsidan.

– En hemsida är något som 
ska vara levande och måste 
därför uppdateras dagligen, 
säger Susanna Hammar. 

Projektledaren kommer 

även kontakta företag och 
föreningar för att höra hur 
de ser på projektet och hur 
samarbetet kan se ut mellan 
olika näringsidkare. Dialogen 
med kommunerna sker kon-
tinuerligt för att samverka så 
mycket som möjligt i projek-
tet.

Ny turisthemsida lanseras

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Lödösehus är ett av de turistmål som kommer att lanseras på den nya hemsidan för Göta älv 
turism Ale-Lilla Edet.

Susanna Hammar, projektle-
dare för Ale och Lilla Edets 
Turistorganisation.
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”Golvläggare är ett spännande yrke. Man 
ser direkt ett resultat av vad man gjort. 
Det är dessutom ont om golvläggare. Jag 
har fått en väldigt bra praktikplats och 
bra handledare. Som det ser ut nu så har 
jag jobb här efter skolan.”
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