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Hade allt gått som det var tänkt 
skulle den nya konstgräspla-
nen på Strömsvallen varit klar 
nu. Dessvärre för kommunens 
fotbollsklubbar kom en över-
klagan på tilldelningsbeslutet 
vilket försenade projektet.

– Det är första gången vi 
upplever det. Vi visste att allt 
hade gått rätt till och nu har 
vi fått det på pränt också från 
Förvaltningsrätten, säger Lei-
fabs vd, Lars Wijkmark.

I vilken fas i projektet 

befinner ni er nu?
– Underarbetet är helt klart. 

Vi väntar bara på att få rulla ut 
konstgräset, men det kan inte 
ske förrän till våren. Det mås-
te vara en snittemperatur på 
plus sex grader och heller inget 
regn.

– Det är synd om förenings-
livet som hade sett fram emot 
en konstgräsplan nu i vinter. 
Hur det än är kommer det att 
bli en utomordentligt bra an-
läggning när projektet väl är i 
hamn, avslutar Lars Wijkmark.

JONAS ANDERSSON

Konstgräs klart senare i vår

Vi hjälper dig med din trädgård!

ÖPPET: 10-15

Ord.pris 25:-

JORDVIVA
Primula vulgaris

I många olika färger.

O d i 25

15:-

MINIDRIVHUS TILL
FÖNSTERBRÄDAN

Ord.pris 79:-O d i 79

49:-

NYHET!
VI HAR NU FRÖER 
         FRÅN

GRÖNA VÄXTER

TAG 3
BETALA 2

VARD 07.00-17.30 
LÖRD 09.00-13.00

Gilla oss på
Facebook

NÖDINGE. Den nya 
vandringsleden mellan 
Göteborg och Lödöse 
innebär nya möjligheter 
för Göta älv turism.

Bland annat har det 
uppkommit ett skriande 
behov av Bed & Break-
fast där vandrarna kan 
övernatta.

I onsdags hölls ett 
informationsmöte i 
Nödinge, initierat av 
vandringsledsprojektets 
general Bo Björklund.

Hövdingasalen i kommun-
huset på Ale Torg var fyllt 
till brädden. Ett 20-tal per-
soner hade anammat inbju-
dan om Bed & Breakfast 
i Göta älvdalen. I lokalen 
fanns näringsidkare som idag 
bedriver liknande verksam-
heter, men också personer 
som funderar eller som står 
i startgroparna att dra igång 
Bed & Breakfast.

– Turismen i Europa om-
sätter gigantiska summor 
varje år och vi har bara en 
liten, liten del av kakan. Det 
är en marknad som definitivt 
har potential att växa i Göta 
älvdalen med de nya förbätt-
rade kommunikationerna. 
Vi har en storslagen natur 
och besöksmål i Ale och Lil-
la Edet som attraherar inte 
bara svenska utan även ut-
ländska turister. Den nya pil-
grimsleden är ett exempel på 
det, säger Kajsa Jernqvist, 
näringslivschef i Lilla Edet 
kommun som närvarade på 
informationsmötet liksom 

hennes kollega i Ale, Janni-
ke Åhlgren.

På plats fanns också Tho-
mas Sundsmyr, verksam-
hetsledare på Leader Göta 
älvs programkontor.

– När vi trodde att Le-
aderpengarna var slut fick vi 
veta att det fanns ytterligare 
95 miljoner kronor i potten. 
Vi lyckades erövra 11 miljo-
ner till nya projekt i vår regi-
on vilket jag är väldigt glad 
och stolt över, konstaterade 
Sundsmyr.

Lockas att vandra
Bo Björklund redogjorde 
för bakgrunden till den nya 
vandringsleden genom Göta 
älvdalen.

– Under 2014 ska vi för-
länga leden från Lödöse till 
Lilla Edet/Ström och norrut 
genom Hjärtum, Trollhättan 
och Vänersborg till Dal-
bobron i Vänersborg. I Dals-
land planeras en förlängning 
norrut.

– Lederna kommer att 
marknadsföras på lodose.eu 
och även länkas till Göta älv 
turisms hemsida. Vi tror att 
vandrare från kontinenten 
skall lockas att vandra på de 
nya, vackra leder som vi er-
bjuder.

Bo Björklund underströk 
behovet av övernattnings-
möjligheter, som idag är 
begränsat utmed den nya 
leden.

– Vandringsleden är inte 
mycket värd om det inte finns 
någonstans att övernatta. Jag 
uppskattar att en turist som 
ska vandra från Göteborg till 
Vänersborg gör åtta över-
nattningar. Säsongen kom-
mer förmodligen att sträcka 
sig från april till september. 
Allting handlar om att kunna 
paketera en bra helhetspro-
dukt, sade Björklund.

Susanna Hammar pre-
senterade en preliminär ak-
tivitetsplan för Göta älv tu-
rism 2014 och presenterade 
även den hemsida som ligger 
under portalen Västsverige.
com.

– För tillfället är det jag 
som sköter uppdateringen 
på sidan, men i framtiden 
är det tänkt att medlemmar-
na själva ska ombesörja den 
biten. Under året kommer 
vi att satsa på ett antal in-
spirationsföreläsningar för 
våra medlemmar. Den första 
äger rum i Lilla Edet den 20 
februari och har temat nät-
verksutbildning, säger Su-
sanna Hammar.

Skriande behov av Bed & Breakfast
– Göta älv turism har potential att växa

Susanna Hammar, projektledare 
Göta älv turism.

STRÖM. Måndagen den 2 september togs det första 
spadtaget för kommunens första konstgräsplan.

Tanken var att Strömsvallen skulle kunna beträ-
das vid årsskiftet.

En överklagan på tilldelningsbeslutet satte 
emellertid käppar i hjulet, men nu har domen från 
Förvaltningsrätten kommit som visar att Leifab inte 
begått något fel.

kklund.

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Ett 20-tal personer kom till informationsmötet om Bed & Breakfast i Göta älvdalen.

Thomas Sundsmyr, verksam-
hetsledare Leader Göta älv.


