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Kulturbåtarna AB tar över verksamheten
på Nya Älvsborgs fästning
Nu står det klart att Kulturbåtarna AB, som driver Svenska
Västkustlinjen, tar över verksamheten på Nya Älvsborgs fästning,
en av Sveriges fästningar som förvaltas av Statens fastighetsverk.
Kulturbåtarna tar nu över verksamheten på Nya Älvsborgs fästning och med det
nya hyresavtalet med Statens fastighetsverk vill man öppna upp den historiska
platsen ytterligare för både allmänhet och företag.
— Att vi nu förvärvat möjligheten att ta hand om Nya Älvsborgs fästning är en
milstolpe i vårt företags historia och utveckling. Vi blir på allvar en spelare i
besöksstaden Göteborg. På sikt vill vi utveckla fästningen till att bli en
angelägenhet för alla, alltid. Inte bara ett ställe man besöker som 12-åring på
skolresa utan ett ställe dit det finns anledning att återkomma med jämna
mellanrum, säger Harald Treutiger, Förstekapten på Svenska Västkustlinjen.
Anders Berglund är utsedd till kommendant för fästningen:
— Nya Älvsborgs fästning passar Kulturbåtarna och Svenska Västkustlinjen som
hand i handske och nu har vi ytterligare ett resmål i Göteborgs skärgård som vi kan
utveckla i vår anda. Idéerna är många men vi skyndar långsamt. Under sommaren
kommer vi ha öppet kvällstid för en god bit mat och dryck och vi planerar för
visaftnar, allsång, vernissager, guidningar och diverse överraskningar. Men det är
viktigt för oss att hela tiden finna det historiska i det vi gör och i de erbjudanden vi
tar fram. Vi har stor respekt för det kulturhistoriska bevarandet av 1600-1700talsmiljön på Nya Älvsborgs fästning, säger Anders Berglund.
Kulturbåtarna ser stor potential i att utveckla produkten Nya Älvsborgs fästning för
att bli en ännu större mötesplats och turistattraktion i regionen.
— Vi är glada över att ha Kulturbåtarna som nya hyresgäster på Nya Älvsborgs fästning, säger
fastighetschef Maria Hallberg, Statens fastighetsverk. Det är positivt att vi tillsammans har en
långsiktig vision om att öppna upp och göra den mer tillgänglig under stora delar av året.
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Kulturbåtarna AB är det lilla rederiet som driver Svenska Västkustlinjen med de stora upplevelserna. Med kulturhistoriska båtar erbjuds gästerna ombord en totalupplevelse med besök
på olika västkustspärlor, historiska platser, god mat, trevliga hotell och musik. Allt valt med
omsorg för en så trevlig västkustupplevelse som möjligt. Läs mer på www.vastkustlinjen.se.

