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Olof Björklund-Greter, 11 år 
från Göteborg, provar Seg-
way på Ale Torg.

Dansbandet Casablanca bjöd upp till dans och spred en festlig stämning på torget i Nödinge.

Yasser Krayem, 5 år från Nödinge, blev först målad och sen 
bjöds det på dansunderhållning...

Beate Sefedino från Nödinge med sina två målade döttrar, Sara 6 år och Alma 1 år.Beate Sefedino från Nödinge med sina två målade döttrar, Sara 6 år och Alma 1 år.

Projektvisning. Skanska presenterade sina idéer kring det nya bostadsområdet Kronogården i 
Älvängen. Från vänster: Göran Eriksson, Skanska Bo Klok, Jasmine Levin-Andersson, Bethine 
Levin och Katarina Widén-Allansson, Skanska Nya Hem.

Festligt och folkligt!Festligt och folkligt!
ALE/LILLA EDET. Lör-
dag 7 september var 
destinationen utpekad 
till Ale och Lilla Edet.

Kommunerna visade 
upp sitt utbud och vad 
framtiden bär med sig.

Eventet har tveklöst 
skapat ytterligare nyfi -
ken kring Götaälvdalen.
De guidade bussturerna till 

kommande bostadsområden 
var inte fulla, men att Ale och 
Lilla Edet är inne i en expan-
siv period har inte undgått 
någon. Att sätta kommu-
nerna och sprida information 
om vad som är på gång var 
också huvudmeningen med 
event Destination Ale-Lilla 
Edet 7 september.

– Vi har fått massmedial 
uppmärksamhet, en helsida i 

GP. Det är inte illa, konsta-
terade kommunikationschef 
Anne Kolni.

Ridklubbarna höll välbe-
sökta öppna hus och bostads-
exploatörerna var nöjda.

– Vi har haft många 
nyfikna gäster på besök och 
just nu återstår bara åtta 
av våra 38 bostadsrätter på 
Backa Säteri, sa Ulf Run-
marker, Vigerne Invest.

Det lokala föreningslivet fanns representerat när bostads-
området Ekberg i Lödöse visades upp för intresserade besö-
kare. Hos Tingbergs AIS kunde man prova på friidrott. Här är 
det Emmie Nordesand, 5 år, som testar att hoppa höjdhopp.

Fo
to

: 
J

o
n

a
s 

A
n

d
er

ss
o
n

Fo
to

: 
J

o
n

a
s 

A
n

d
er

ss
o
n

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se


