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NOL. I tisdags hölls det 
första utbildningstillfäl-
let av totalt sju under 
rubriken ”Nyfi ken på 
turism?”

Utbildningen vän-
der sig till dem som är 
intresserad av att starta 
eller utveckla en verk-
samhet med inriktning 
mot turism.

– Det handlar om att 
fånga upp tankar och 
idéer från personer som 
exempelvis vill starta 
bed & breakfast, säger 
Lena Wingbro på Nyfö-
retagarcentrum.

 Det är via EU-medel genom 
Leader Göta Älv som utbild-
ningen genomförs. Den vän-
der sig till invånare i Ale och 
Lilla Edets kommuner och 
är gratis.

– Det stämmer. Deltagar-

na betalar bara med sin tid, 
förklarar Lena Wingbro.

– Syftet är att inspire-
ra dem som vill starta eget, 
få befi ntliga företagare att 
samarbeta och paketera olika 
tjänster inom turistnäringen, 
säger Wingbro.

Vid den första träffen, 
som ägde rum på Nols Fö-
retagscenter, medverkade 
Petra Forssell från Nyfö-
retagarcentrum i Göteborg. 
Nästa gång, den 29 april, blir 
det en intressant föreläsning 
av Lena Kello som driver en 
gård samt en resebyrå i Hjo. 
Hon har även uppdrag från 
Länsstyrelsen i Västra Gö-
talands län som grundar sig 
i att hålla utbildningar och 
rådgivning inom turism.

Frågan är dock vad som 
kommer att hända med Göta 
Älv Turism när huvudpro-
jektet löper ut den sista no-
vember i år.

– Vem ska då ta ansvaret 
för en fortsatt utveckling av 
turistnäringen i Ale och Lilla 
Edet? I dagsläget fi nns ingen 
konkret plan för det.

JONAS ANDERSSON
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I tisdags startade utbildningen ”Nyfiken på turism?”. Utbildningen är gratis och vänder sig till in-
vånare i Ale och Lilla Edet.

Petra Forssell från Nyföreta-
garcentrum i Göteborg.

Utbildning inom turism

Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade.

Se våra nya stjärnor. Välkommen in!

Nu lanseras nya C-Klass och en helt ny kompakt-suv, GLA. Passa på att 
uppleva våra senaste stjärnor, ett gyllene tillfälle på många sätt. 

Premiärpriser
C-klass fr. 309.900:- 
GLA fr. 285.900:-

HISINGS KÄRRA  

ORREKULLA INDUSTRIGATA 18 

(UNDER ANGEREDSBRON)

Tel: 031-790 05 20

ÖPPETTIDER & DIREKTNUMMER  
Vardagar: 08.00-18.00.
Lördagar: 11.00-15.00

Söndag: stängt

HÅLSTENSVÄGEN 4, Ä

www.mecaalvangen.se

Ä L V Ä N G E N

TVÅOR PÅ
BESIKTNINGEN?

VI ÅTGÄRDAR OCH 
OMBESIKTAR!

VÅRSERVICE  
PÅ BIL OCH 
SLÄPKÄRRA

SERVICE 

AC REPARATION

RESERVDELAR & TILLBEHÖR

SLÄPVAGNSSERVICE

4-HJULSINSTÄLLNING

DIAGNOSUTRUSTNING

ELEKTRONIK 

DÄCKCENTER


