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Ömsom sol och ömsom 
regn. Sådan var väderleken 
när deltagarna från Ale och 
Lilla Edet transporterades 
på Göta älv med hjälp av 
Elfkungen. Resan startade 
vid nio-tiden på morgonen 
och strax efter klockan två 
anlände fartyget slutmålet – 
Bohus fästning.

Lokaltidningen fanns på 
plats när Elfkungen lade till 
och det var, om inte lyriska, 
så i alla fall mycket nöjda pas-
sagerare som äntrade land.

– Vi har haft en fantastiskt 
givande dag där vi pratat om 

hur vi kan stärka turismen i 
vårt område. Tiden för det 
här Leaderprojektet löper 
över 2013 och förhoppnings-
vis har man skaffat sig en bra 
grund att stå på så att det kan 
leva vidare. Då får vi ta en 
dialog hur vi från kommu-
nernas sida kan stötta arbetet 
fortsättningsvis, förklarade 
Kultur- och fritidsnämndens 
ordförande i Ale kommun, 
Isabell Korn (M).

Precis som för Isabelle så 
var det första gången som 
Lilla Edets kommunalråd, 
Ingemar Ottosson (S), fick 
se de båda grannkommu-
nerna från älvsidan.

– Jättespännande och upp-
levelsen förhöjdes ytterligare 
av flera intressanta före-
dragshållare, sade Ottosson.

– Turismen är en oer-
hört viktig näring där vi har 
mycket att utveckla. För 
turisten spelar det ingen roll 
om han eller hon är i Lilla 

Uppskattad studieresa på älven
– Gemensamt tag för att utveckla turismen

Ett 40-tal deltagare fanns med på den studieresa längs med Göta älv som Ale & Lilla Edet 
Turistorganisation arrangerat.

Susanna Hammar, projektle-
dare för Ale & Lilla Edet Tu-
ristorganisation.

Edet, huvudsaken är att det 
finns något attraktivt att ta 
del av, konstaterade Ottos-
son.

Susanna Hammar såg 
belåten ut när hon vinkade 
farväl till deltagarna och 
menade att båtturen upp-
fyllde flera syften.

– Först och främst var 

det en bra mix med repre-
sentanter från näringslivet, 
föreningslivet och de båda 
kommunledningarna. En 
viktig del i denna resa var att 
deltagarna skulle lära känna 
varandra och på så sätt skapa 
ett nätverk. Vi behöver bli 
fler medlemmar. Vi ville 
också ge deltagarna kunskap 

om vilken oerhörd potential 
som finns i vårt område och 
där älven utgör en unik möj-
lighet för oss.

– I slutändan är vår önskan 
att arbetet ska leda till bok-
ningsbara produkter som gör 
att turismen på sikt kan växa, 
avslutar Susanna Hammar.

JONAS ANDERSSON

KUNGÄLV. Studieresan som Ale & Lilla Edet 
Turistorganisation arrangerade i torsdags lockade 
ett 40-tal deltagare.

Resan gick med båt på Göta älv, från Trollhät-
tans kanal till Bohus fästning.

– En lyckad dag där vi fick igång många intres-
santa diskussioner om hur vi kan utveckla turis-
men tillsammans, säger projektledare Susanna 
Hammar.

BOHUS. Inledningsvis 
höll det upp, sedan kom 
hällregnet.

Besökarna till pen-
sionärsträffen på Jen-
nylund fick ta skydd 
inomhus.

– Vädret rår vi inte 
på och alla tycks ta det 
hela med ro, konstate-
rade Vivianne Radesjö i 
PRO Surte-Bohus.

Det som var tänkt att bli 
ett festligt utomhusarrang-
emang i skönt augustiväder 

blev något helt annat. Till 
en början såg det ut som om 
aktiviteterna skulle kunna 
genomföras som planerat, 
men plötsligt öppnade sig 
himmelen och tur var att 
Bohusgården fanns tillgäng-
lig på nära håll.

Många hann gå poängpro-
menaden innan den värsta 
skuren kom och några testade 
lyckan i pilkastning, hästsko-
varpa och paraplygolf. Boulen 
fick emellertid avgöras inne i 
Bohus IF:s klubbstuga med 
betydligt mjukare klot än vad 

som annars är fallet.
Deltagarna klagade inte 

över förutsättningarna utan 
gladdes istället åt samvaron. 
Ett 60-tal pensionärer räk-
nades in, som utöver nämnda 
lekar kunde vinna fina priser 
i de lotterier som arrangö-
ren ordnat med. Dagen till 
ära bjöds det också på kaffe 
och ostmacka. Kaffet värmde 
extra gott när hösten gjorde 
sig påmind utanför dörren.

Pensionärerna trotsade regnet

En av grenarna gick ut på 
att deltagarna skulle försö-
ka få ett antal golfbollar att 
landa i ett utfällt paraply.

Ett 60-tal pensionärer kom till den träff som PRO Surte-Bo-
hus arrangerade på Jennylund i torsdags. Fikat serverades 
inne i Bohusgården. 
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VOLVO NÄRSERVICE ALE

Din lokala PC-handlare!

Vi finns nära Dig!

Göteborgsvägen 94 • Älvängen • Tel. 0303-74 65 50

Vi är ett lokalt städbolag i Ale 
som förutom traditionell 
städservice även erbjuder 
olika sorters kringservice.

- Vi levererar städning 
 till högsta kvalité
- Vi arbetar i Ale,
 Kungälv och 
 Lilla Edets kommun.

För kontakt och offert 0709-50 94 88KSB STÄD

HÅLSTENSVÄGEN 4, ÄLVÄNGEN • TEL: 0303-74 99 55 
ÖPPET MÅN-FRE 08-17 (LUNCH 12-13)

Bilreparationer på 
alla bilmodeller!

www.mecaalvangen.se

ALL SLAGS TEJP
Packtejp eller avspärrnings-

band med Er logotyp

www.rörmärkning.se  0303-74 99 50

Snabba leve
ranser

Vi har

Ring Kent på 0704-38 52 58
eller Björn på 0303-333 732

Lediga 
platser!
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