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Gilla oss på  
Facebook

DAGS ATT  
TECKNA NYTT 
ELAVTAL?
Köp El till Inköpspris  
för 49 kr/mån

Priset gäller för alla kunder som  
förbrukar upp tom 30 000 kWh/år. 

Teckna avtal på vår hemsida www.aleel.se/elavtal eller 

kontakta oss på kundservice på 0303- 33 24 00 så hjälper vi dig!

Vi har öppet som vanligt hela sommaren!
Mån- fre kl 07:00-16:00

Vi önskar alla en glad sommar!

www.aleel.se

Utöver studieresan till Ma-
riannelund har Föreningen 
Göta älv turism haft ett möte 
med några av fi skeförening-
arna i Ale och Lilla Edet för 
att undersöka potentialen 
av att skapa fi skepaket och 

hjälpa till att marknadsföra 
fi sketurismen i de båda kom-
munerna.

– Som vi förstod från del-
tagarna så är gäddfi sket stort 
ute i Europa vilket vi ska dra 
nytta av, då bland annat Göta 
älv har mycket gädda. För-
eningen jobbar vidare med 
frågan och hur vi kan hjälpa 
varandra att synas, klargör 
Susanna Hammar.

Heldagsutbildningen i 
marknadsföring via sociala 
nätverk så som Facebook, 
Twitter, Instagram och blog-
gar hålls i Lilla Edet torsda-
gen den 21 augusti. Förelä-
sare är Annica Ljungberg, 
XLNT Communication AB, 
Camilla Ström, föreläsare/
designer, och Carina Olan-
der, fotograf.

Tisdagen den 2 septem-
ber träffas alla projekt som 
Leader Göta älv har stöttat 
de senaste åren och som har 
turistanknytning.

– Tanken med mötet är 
att vi vill höra hur det gått 
och hur man kan gå vidare 
med turistfrågorna i Ale och 
Lilla Edet, avslutar Susanna 
Hammar.

Heldagsutbildning i marknadsföring
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Susanna Hammar, Föreningen Göta älv turism.

TEXT
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

ALE/LILLA EDET. I juni var Anette Lengstrand, 
Pernilla Fredholm och Susanna Hammar från För-
eningen Göta älv turisms styrelse på studieresa till 
Mariannelund och Öland.

Syftet med resan var att se hur Mariannelund 
som ligger i skuggan av Vimmerby och tillika Astrid 
Lindgrens Värld har hittat sin unika nisch.

Den 21 augusti arrangeras en heldagsutbildning i 
marknadsföring via sociala nätverk.

Vi är tillbaka på redaktionen 
onsdag 30 juli, första 
tidningen kommer
vecka 32. Håll ut!

Jourtelefon: 0704-92 35 07 

Trevlig sommar! POLIS
RONDEN

Onsdag 9 juli
Tåg spårade ur på 
Edets pappersbruk
Den bakre vagnen till ett 
godståg spårade ur vid norra 
porten utanför Edets Pap-
persbruk i Lilla Edet. Loket 
fjärrstyrdes av en person 
som satt på den aktuella 
vagnen. I fallet skadade 
mannen axeln. Räddnings-
tjänst, ambulans och polis 
var snabbt på plats. Mannen 
kördes med ambulans till 
sjukhus för vård.

Varmt i 
bilen?

AC-kontroll
10 kr
Bättre Bil

Nödingevägen 2, Nödinge
Tel 0303-960 96
www.battrebil.se


