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DAGENS LUNCH
Måndag-fredag kl 11.00-14.30

Från 1:a maj även lördag-söndag

Just nu 

10%
rabatt

...på vår populära 
cateringservice:
Delikatessfat, bufféer, 
smörgåstårtor mm! 

          
 NU HAR VI ÖPPNAT!   

AlfhemsWärdshus 

Kungsgården, Alvhem: 0303-33 65 70 • www.alfhemswardshus.se

SKILTORP. Det blir en favorit i repris.
Testet med Skiltorpsdagen slog så 

pass väl ut förra året att arrangö-
rerna bestämde sig för att upprepa 
fjolårets succé.

– Den här gången hoppas vi på 
ännu fl er besökare, säger Ove Par-
kås på Nytt & Begagnat.

Nu på lördag bjuder Gårdsbutiken Skiltorp 
Kvarn och Nytt & Begagnat in till festlighe-
ter. Responsen från allmänheten blev över 
förväntan på förra årets premiär.

– Vi har bestämt att göra detta till en tradi-
tion, säger Ove Parkås.

Loppisborden kommer att stå framme där 

det finns chans att fynda diverse ting. För de 
minsta erbjuds ponnyridning.

– Vi vill göra detta till en mysig familjedag, 
säger Ove Parkås.

Den som blir sugen på mat eller fika kan 
snabbt dämpa sin hunger. Nygrillad älgkorv 
utlovas eller varför inte kaffe med våffla?

– Allt fler börjar hitta hit och det är vi tack-
samma för. Vi själva har varit igång i unge-
fär två år och vi ser en stadig utveckling för 
verksamheten, vilket gör att sortimentet kan 
breddas, avslutar Ove Parkås.

LILLA EDET. Ale & Lilla Edet Turistor-
ganisation sammanfattar en mycket 
lyckad TUR-mässa.

Besökarna var många.
– Vi hade ett bra fl öde i montern, 

säger projektledare Susanna Hammar.

Årets TUR-mässa blev en framgång för Ale & 
Lilla Edet Turistorganisation. Chokladprov-
ningen med Emanuel Andrén och ölprov-
ningen med Ahlafors Bryggerier slog väldigt 
väl ut.

– Det var uppskattat och hjälpte till att locka 
besökare till vår monter. Dessutom delade 
Witchsystrarna ut stift med ringblomssalva 
vilket också förhöjde upplevelsen för många, 
säger Susanna Hammar.

– Våra medlemmar gjorde ett väldigt bra 
jobb och den nyframtagna foldern Göta älv 
turism delades ut och fick ett varmt motta-
gande. Foldern ska fungera som en aptitre-
tare och få potentiella turister att gå in på vår 
hemsida.

Under mässan arrangerades också en täv-
ling. I förra veckan drogs 15 vinnare. Susanna 
Hammar hade då hjälp av kommunalrådet i 
Lilla Edet, Ingemar Ottosson (S). Högvin-
sten, fotbollsgolf i Uspastorp för ett sällskap 
på tio personer, gick till Leena Puranen.

– Vinnarna kommer att kontaktas och 
erhålla sina vinster under den närmaste 
veckan, säger Susanna Hammar.

Fredagen den 3 maj är politiker från de 
båda kommunerna inbjudna till en före-
läsning i Lilla Edets Folkets Hus. Ossian 
Stiernstrand, forskare inom turism, ska 
redogöra för trender och berätta hur viktig 
turismnäringen faktiskt är.

– Vi har överlämnat en vision med tre olika 
förslag på hur turistföreningen skulle kunna 
drivas vidare efter 2013 då projektet löper ut, 
avslutar Susanna Hammar.

JONAS ANDERSSON

Dags för Skiltorpsdagen

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Jaana och Ove Parkås på Nytt & Begagnat hälsar allmänheten välkommen till Skiltorpsda-
gen nu på lördag.                 Arkivbild: Jonas Andersson

Kommunalrådet Ingemar Ottosson var 
behjälplig när vinnarna skulle dras för den 
tävling som Göta älv turism arrangerade i 
samband med årets TUR-mässa. Dragningen 
skedde under överinseende av Susanna 
Hammar, projektledare för Ale & Lilla Edet 
Turistorganisation. 

– Och Leena Puranen 
tog hem högvinsten

Lyckad mässa för turistorganisationen

K-RIDCENTER
Vi finns på Hamnens Gård, Älvängen 

K-ridcenter anordnar 
ridläger och träningskurser 

för ungdomar och vuxna
v 26 Ridläger 2500:-

v 27 Två-dagars-kurser 1000:-

För mer info se:
www.k-ridcenter.se

Instruktör Annika Teibl

ALAFORS

Vårpremiär 
på Sjövallens Bangolf
Onsdag 1 maj kl 10

Öppettider
Mån-tors 1730 Fre Stängt

Lör-sön-helgdag 10-18

SPELA 2 
BETALA FÖR 1
Mot uppvisande av denna 
kupong i bangolfkiosken 

under maj månad. 

Klipp ut och tag med!

Västsveriges 
roligaste bana!
Klarar du ”Öresundsbron”, 
”Vinkelvåningen”, ”Tutten”, 
eller ”Flipperbanan”?

Speltips på alla banor

3 bollar att välja på

Spikchans 
på ALLA banor

Kiosk med fi ka, 
GB-glass, dricka 
och godis


