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Ale Torg, Nödinge

ALE/LILLA EDET. Ale 
och Lilla Edet kom-
muner har regionens 
uppdrag att växa.

Satsningen på en ny 
infrastruktur i form av 
motorväg och dubbel-
spårig järnväg ska öka 
attraktionskraften för 
nya invånare och före-
tagsetableringar.

Lördag 7 september 
visar kommunerna 
upp sitt utbud under 
rubriken ”Destination 
Ale – Lilla Edet”.

Det är trångt och ont om 
bostäder i framför allt Göte-
borg. Den 9 december förra 
året invigdes nya E45 och 
den dubbelspåriga järnvägen 
mellan Göteborg och Troll-
hättan. Det medförde fem 
pendeltågstationer i Ale och 
även en station för regiontå-
gen i Tingberg, Lödöse södra. 
De förbättrade kommuni-
kationerna medför nu ett 
ökat intresse för hela Göta-
älvdalen. Därför gör nu Ale 
och Lilla Edet en gemensam 
aktivitet för att marknadsföra 
allt som är på gång i kom-
munerna. Det sker genom ett 
”öppet hus”, ett välkomnande 
till två kommuner som sprud-
lar av liv.

– Tillsammans med 

näringsliv, föreningsliv och de 
kommunala verksamheterna 
hoppas vi kunna överraska 
alla som pejlar in Ale – Lilla 
Edet som sin destination 
lördag 7 september positivt. 
Det kommer att vara ett mas-
sivt program på samtliga orter 
med många aktiviteter som 
förhoppningsvis 
ska attrahera 
både befint-
liga och nya 
i n v å n a r e , 
säger Anne 
K o l n i , 
kommuni-
kationschef 
i Ale.

I Älv-
ängen och 
på Ale Torg 
har företagar-
föreningarna redan 
spikat sin agenda. 
På Ale Torg finns 
det möjlighet att testa 
segway, rida ponny och 
inte minst lära sig dans 
bygg i Korkskruvens regi. 
För musiken svarar dansban-
det Casablanca. I Älvängen 
står föreningarna i centrum. 
Handboll, basket, fotboll, lin-
cedance, skate och motor. Det 
blir också ett unikt tillfälle att 
prova på Aerobic Gymnastics 
med svenska mästarinnan 
AnnTherese Johansson.

Golfklubbarna, Ale GK 

och Backa Säteri golf, bjuder 
också in till prova-på-golf. I 
Alebacken, finns det sannolikt 
ingen snö, men istället erbjuds 
liftburen utförsåkning med 
cykel så 
kallad 

Downhill.
– Programmet är väldigt 

omfattande och det gäller 
att hålla sig informerad för 
att inte missa allt roligt som 
händer. Vi kommer att ha en 

särskild hemsida för Destina-
tion Ale –Lilla Edet. Hem-
bygdsgårdar och museer 
håller också öppet. För nya 
gäster kommer det att avgå 

guidade buss-
turer från 

Nödinge. 
En tur går 

norrut till Nol, Älvängen, 
Furulund, Alebacken, Vikin-
gagården och tillbaka. En 
liknande tur går söderut till 
aktuella besöksmål, berättar 

Anne Kolni.
Dessutom ska ytterligare 

en etapp av Säkra ridvägar 
invigas.

– Hästintresset är stort 
och här sticker Ale ut med sin 
unika satsning på samman-
hängande och säkra ridvägar, 
säger Anne Kollni.

I Lilla Edet kommer en 
tävling att utgöra det 

stora dragplåstret. 
De som har 

besökt de 
tre bostads-
områdena 
E k e b e r g , 
Ryrsboholm 
och Stall-
gärdet kan 
vinna allt 

från en fri hyrbil, 
till cykel och region-

kort på Västtrafik. Från 
Lödöse södra går det 

bussar en gång i timmen 
som tar besökarna runt i 

Lilla Edets kommun.
– Det vi önskar uppnå med 

arrangemanget är att visa det 
strategiska läge i regionen 
som kommit av infrastruktur-
satsningarna som gjorts i Lilla 
Edets kommun. Vi har fått 
mycket goda förutsättningar 
för pendling både till Göte-
borg och Trollhättan, och 
genom att på plats visa upp 
de bostadsområden som har 
tomter till försäljning, kan de 

som är intresserade själva få 
uppleva områdena. Det känns 
som städerna har kommit när-
mare oss, i tid, säger Daniel 
Åhman, Lilla Edet kommun. 

Händelserikt
Det kommer att vara hän-
delserikt kring platserna för 
framtidens boende. På Stall-
gärdet, Ström, visar kommu-
nen upp lediga tomter och i 
boulestallet finns det möjlig-
het att provkasta. I Ströms 
slottspark kan barnen gå en 
tipspromenad i sagoskogen. 
I Göta vid Ryrsboholmsvä-
gen finns det också möjlig-
het att bygga sitt drömbo-
ende. Närheten till Ryrsjön 
ger besökarna möjlighet att 
både bada och ta en roddtur. 
Lödöse Ekeberg kommer att 
demonstrera närheten till 
centrum och service samtidigt 
som Göteborg bara är en kort 
tågtur bort.

Det blir också familjeak-
tiviteter i centrum. Folkets 
Hus håller öppet och visar 
bland annat trailer för hös-
tens filmer. Biblioteket håller 
sagostund och bokbytar-
dag både på Lilla Edets och 
Lödöse bibliotek.

Den 7 september, det är då 
det händer!

– Den 7 september visar kommunerna upp sig
Ale och Lilla Edet gör gemensam sak
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