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Ny broschyr med
fi naste besöksmålen

ALE. I början av juli blir 
den klar.

”Upplev Ale – vandra 
i vildmark och vikinga-
spår” visar på sexton 
härliga natur- och kul-
turupplevelser.

– Vi vill lyfta fram 
kommunens fi naste 
besöksmål, säger Sofi e 
Rittfeldt.

Sofie Rittfeldt (kultursam-
ordnare), Göran Fransson 
(kommunekolog), Annika 
Friberg (miljöplanerare) och 
Birgitta Fredén (folkhäl-
soplanerare) har bildat en sek-
torsövergripande arbetsgrupp. 
Utifrån sina olika roller och 
professioner i kommunen har 
de bidraget med material till 
den nya natur- och kulturgui-
den.

– Tidigare har det bara fun-
nits material att finna på Inter-
net. Nu har vi tagit fram en 
broschyr som förhoppningsvis 
ska öka lusten att upptäcka Ale. 
Det är vår förhoppning i alla 
fall, säger Birgitta Fredén.

Elva natur- och kultursti-
gar har kompletterats med 
ytterligare fem besöksmål. Det 
handlar om Glasbruksmuseet, 

Repslagarmuseet, Ale Vikin-
gagård, Kvarnsjöarna och Alv-
hems Kungsgård.

– Det finns så otroligt 
många spännande och vackra 
platser att besöka. Våra sjöar 
och vattendrag inbjuder inte 
bara till bad utan lämpar sig 
också för fiske och paddling. 
Vandringslederna är många 
och tänk att vi har så mycket 
vildmark på nära håll, säger 
Annika Friberg och syftar på 
Risveden.

Upplev Ale grundar sig i 
det naturvårdsprogram som 
antogs av fullmäktige 2007. 
Således finns en bred politisk 
förankring i det arbete som 
kvartetten av kommunala 
tjänstemän snart lägger till 
handlingarna.

– Vi hoppas att broschy-
ren ska uppskattas, inte bara 
av aleborna utan också av de 
turister som besöker oss. Vi 
har tryckt upp 2 000 exemplar i 
ett första skede. Produkten ska 
användas till att marknadsföra 
Ale i olika sammanhang, bland 
annat på mässor. Den kommer 
också att finnas tillgänglig på 
offentliga platser som bib-
liotek, apotek, vårdcentraler 
och så vidare. Där går det att 

hämta sitt exemplar helt gratis, 
säger Birgitta Fredén.

Varje utflyktsmål beskrivs 
med text och bilder. Dessutom 
finns kompletterande infor-
mation med vägbeskrivning 
och tillgänglighet.

– Tillgänglighetsperspek-
tivet har varit en viktig del i 
vårt arbete. Faktum är att de 
flesta platser, åtminstone delar 
av dem, är framkomliga med 
rollator, rullstol och barnvagn, 
säger Annika Friberg.

– Varje sida i broschyren 
är dessutom försedd med en 
QR-kod, så att man lätt kan gå 
in och få fördjupad informa-
tion om respektive plats.

Har ni någon egen favo-
ritplats att framhäva?

– Det skulle vara Prästalund 
i Starrkärr i så fall, säger Bir-
gitta Fredén.

– Jag tycker att Rapenskår är 
ett riktigt smultronställe, säger 
Sofie Rittfeldt och får medhåll 
av Göran Fransson.

– På våren är Rapenskår 
definitivt en av de finaste plat-
serna. Inget annat område är 
så dramatiskt och artrikt. På 
hösten föredrar jag det savann-
liknande landskapet med de 
stora mossarna.

Annika Friberg funderar en 
stund, men avger till slut sitt 
svar.

– Fors med sin trolska natur 

är en plats väl värd att rekom-
mendera.

JONAS ANDERSSON

– Upplev Ale går snart i tryck

Birgitta Fredén, Göran Fransson, Sofi e Rittfeldt och Annika 
Friberg har varit med i framställandet av den nya broschyren – 
”Upplev Ale”.

Upplev Ale
Vandra i vildmark och vikingaspår 

www.ale.se

Området kring Kvarnsjöarna i Risveden är ett av de utfl yktsmål 
som lyfts fram i den nya broschyren.


