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Vikingar ska locka tyskar

Kommunen: Ta bort
markiserna
I åtta års tid har restaurang
Bellman haft vindskydd med
reklam för en...
Västeråssommar utan
restaurangbåt
Det blir en Västeråssommar utan
Pråmen. Restaurangen vid...
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Kultur/Nöje
Världstjärnan: ”Jag har
vänner i Västerås”
– Det finns egentligen bara två
sorters musik. Bra och tråkig.
Orden...

Vikingar från Västeråstrakten visade upp sig för de tyska medierna i veckan, då
Ryanairs flög sin premiärtur från Västerås till Düsseldorf. Foto: Lasse Blom

FYNDTORGET
ANNONSERA

Västerås flygplats vill locka tyska turister till
Mälardalsregionen. Vad är det då som ska locka hit
tyskarna? Jo, de vilda djuren, vikingar och natur som den i
Alaska.

TV-TABLÅ
FAMILJENYTT

I samband med Ryanairs första flygning på sträckan VästeråsDüsseldorf passade flygplatsens ledning på att åka med i planet
och möta den tyska pressen. Med sig hade de flera företag som

Cornelis fast på ett
annorlunda vis
Fredagen 24 april på
Sigurdsgatan 25 kan du lyssna
till Cornelislåtar...

Billist
Hindra rostangrepp – ta
bort stenskotten
Vägarna är fyllda av småsten
efter att under vintern ha skyddat
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arbetar med turism i regionen. Bland dessa fanns, Sala
Silvergruva, Svartådalen och Visit Skärgården. Syftet var att
marknadsföra området runt Västerås, Bergslagen och Mälaren.
Anders Lidman, som är projektledare för Västerås flygplats,
berättade om regionen och visade ett bildspel med bilder från
regionen.
– Naturen är som i Alaska, med vilda djur och stora skogar, sade
Anders Lidman, projektledare för flygplatsen, till de tyska
medierepresentanterna.
30 miljoner människor
För att få extra krydda till presentationen hade flygplatsen bjudit
med vikingar från Frösåker, vilket de tyska fotograferna tycktes
uppskatta. Västerås flygplats förväntningar på flyglinjen är att
den ska locka fler turister till Västerås, än vad de övriga linjerna
gör.
– På de andra destinationerna som går från Västerås är det
framförallt svenskar som åker. Med linjen till Düsseldorf tror vi
att det blir annorlunda. Tyskarna är väldigt intresserade av
Sverige och i området runt flygplatsen bor det 30 miljoner
människor inom en radie av två timmar, berättar han.
Efter att återvänt till Västerås är Anders nöjd med reaktionerna
från tyskarna.
– De var överväldigade. Jag fick höra att det var en av de bästa
presentationer de hade sett, berättar han.
Flera tyska, och även holländska, tidningar har i veckan skrivit
artiklar om den nya destinationen Västerås – med bilder på
bland annat vikingarna.
– Extra nöjd är jag över att mitt budskap om att det faktiskt är
relativt billigt i Sverige, gick fram.
Jonas Edberg
jonas.edberg@vasterastidning.se
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Sexuell ohälsa –ett
folkhälsoproblem
I en tid med lågkonjunktur, stress och press är sexuell ohälsa på
väg att bli ett folkhälsoproblem. – Sexualiteten är en drivkraft
från vårt innersta som...

mot...

Näringsliv
Arbetsförmedlingen
anställer mer personal
Regeringen spår att
arbetslösheten i Sverige ökar till
närmare 12...

Västerås
Prisad lådbil på växande
Västerås Barnfestival
Västerås barnfestival närmar sig
med stora steg. Lördag 16 maj...
I allmänhetens tjänst
I 20 respektive 19 år har Mats
Andersson och Annalisa Swahn
arbetat i...
Livscoach med uppkoppling
Vad är ett medium? Kan alla bli
ett medium och vad ska det vara
bra för?...
Homeparty i hjärt- och
lungräddning
Glöm visningar av plastburkar,
kryddor och smink hemma i
vardagsrummet. Boka...
Sexuell ohälsa –ett
folkhälsoproblem
I en tid med lågkonjunktur, stress
och press är sexuell ohälsa på...

Hallstahammar /
Surahammar
Kanalmässan i Hallsta
”läggs på is” i år igen
För andra gången ordnas
företagsmässan Kanalmässan
i...

Hemett
Målarproffsets tips till
hemmafixaren
-Ta reda på vad du behärskar
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