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Öppnar dörren för turismen
Susanna Hammar har många idéer på lut.

Som projektledare för Turismutveckling i Ale och Lilla Edet gäller det att vara kreativ.
I sommar hittar man henne seglandes på havets vågor tillsammans med familjen.

Du är projektledare för 
EU-projektet Turismut-
veckling i Ale och Lilla 
Edet, som är ett samar-
bete mellan de båda kom-
munerna, Leader Göta 
älv samt föreningar och 
näringsidkare. Vad är 
syftet?
– Att folk ska få upp ögonen 
för Ale och Lilla Edet som 
turistdestination. Kommu-
nerna sitter själva med i 
styrgruppen medan fören-
ingar och företag med kopp-
ling till turism och besöks-
näringen utgör medlem-
marna. Projektet startade 
i januari 2012 och pågår 
året ut. Tanken att vi ska ha 
byggt upp en bas för fortsatt 
arbete och syftet är också 
att näringsidkarna ska känna 
till varandra och kunna sam-
verka för att öka attraktions-
kraften. Jag tror mycket på 
att gå ihop och erbjuda olika 
upplevelsepaket.

Hur länge har du jobbat 
inom turism tidigare?
– Sammanlagt i åtta år – 
fyra i Ale och fyra i Lilla 
Edet. Jag vill påpeka att jag 
inte tagit över kommunens 
befintliga turism, utan är 
anställd inom projektet.

Vilka är de huvudsakliga 
turistattraktionerna i Ale 
och Lilla Edet?
– I Ale har vi vikingagår-
den, som jag gärna hade sett 
utvecklas mer och alla muse-
erna. Älven är en stor att-
raktion, men som det ser 
ut idag hade den behövts 
göras mer tillgänglig för att 
få ännu fler användnings-
områden. Det gäller för 
kommunerna att under-
lätta för näringsidkare att 
etablera sig. Sedan har Ale 
fantastiska vandringsle-
der och många vackra bad-
sjöar. I Lilla Edet är laxfis-
ket stort. Ströms slottspark 
är också ett populärt besöks-
mål liksom Lödöse museum, 

Skiltorp kvarn och flera 
andra gårdsbutiker.

Vad är det svåraste med 
att jobba med turism i 
små kommuner?
– Att det inte satsas så 
mycket just på turism. Jag 
hade till exempel önskat att 
man kunde arrangera någon 
form av ”Aledagar” liknande 
Fallens dagar i Trollhät-
tan, men det är svårt när det 
inte finns så mycket pengar 
att röra sig med. För att det 
ska bli bra behöver man ha 
bollplank och ibland är det 
svårt att få folk att förstå hur 
viktig turismen är. 

Vad ska du göra i 
sommar?
– Segla med familjen. Det 
blir förmodligen norröver 
till Stora Kornö och Bass-
holmen. Sedan blir det 
någon utflykt ner mot Var-
berg, Onsala och Åsa till 
familjen också.

Vad är ditt bästa tips på 
sommarmat?
– En fräsch sommarsallad 
med tortellini, ruccola, körs-
bärstomater, pesto och par-
maskinka. Jag gillar italienskt.
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Namn: Susanna Hammar
Ålder: 40
Bor: Villa i Nödinge
Familj: Maken Martin och sonen 
Emrik, fem och ett halvt
Gör: Projektledare för Leader-
projektet Turismutveckling i Ale och 
Lilla Edet
Intressen: Segling, sy kläder, um-
gås med vänner, promenera
Lyssnar på: Allt från Eric Gadd till 
hårdrock
Favoritmat: Italienskt
Bästa sommarmaten: Italiensk 
sallad med tortellini, pesto och 
parmaskinka
Sommarplaner: Segla Maxi 77:a på 
västkusten
Drömresa: Australien och Nya 
Zeeland
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