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Välkommen tillbaka!
Utnyttja våra låga 

priser och vårt moderna 
system för självscanning. 
Du sparar både tid 

och pengar!

Gäsene

HUSHÅLLSOST

3990
/kg

Gäller hel ost (ca 2.2 kg)

Max 2 ostar per kund

NÖTFÄRS
av svenskt kött. Mald och 

packad i butiken.

3990
/kg

Max 5 kg per kund

FLÄSKKARRÉ 
I SKIVOR med ben.

3990
/kg

Har varit fryst

Gäller så länge lagret räcker

Priserna gäller fr.o.m. måndag 20/8 t.o.m. söndag 26/8. Reservation för slutförsäljning.

LILLA EDET. Edetfesti-
valen står för dörren.

Folkfest är att vänta 
när det populära 
arrangemanget drar in i 
centrum 24-25 augusti.

– Folk ställer upp och 
brukar gå man ur huse, 
säger Fredrik Olsson i 
Lions Club Lilla Edet.

Edetfestivalen brukar bli en 
folkfest av sällan skådat slag. 
I fjol kunde arrangören räkna 
in 1 200 personer på festi-
valområdet såväl på fredags- 
som lördagskvällen.

– Detta har blivit den 
stora höstfesten i byn. Edet-
borna har tagit festivalen till 
sina hjärtan och ställer upp 
nästan mangrant, säger Fred-
rik Olsson och fortsätter:

– Att det är vi i Lions 
som står bakom evenemang-
et känns nog också rätt för 
många. De vet att pengarna 
som vi får in går tillbaka till 
välgörande ändamål i kom-
munen, bland annat till skolan 
och äldreomsorgen.

Startskottet för Edetfesti-
valen går på fredagseftermid-
dagen med loppis och diverse 
aktiviteter för barnen. Senare 
på kvällen blir det musikun-
derhållning i restaurangtäl-
tet med Lajv och välbekan-
ta Streaplers. Klockan halv 
nio kommer det dessutom 

att bjudas på en modeshow, 
vilken också visas på lördags-
kvällen.

Edet Runt
Lördagens festligheter tar 
sin början redan klockan tio 
på morgonen med loppis och 
musikaliska toner från Mar-
tinssons. Kvart över elva 
går första starten i löpartäv-
lingen Edet Runt. Barndans 
med Eleganza, utnämning av 
”Årets företagare” samt pre-
sentation av vinnarna i Lions 
festivallotteri är också pro-
grampunkter som avverkas 
under eftermiddagen.

Kvällen går helt och hållet i 
musikens tecken. Det blir tru-
badur, allsång med Club Off-
side och dans till populära 
Bohnus. När dansbandet tar 
paus står Lajv på scenen.

– Det är ett späckat pro-
gram och det händer saker på 
torget hela tiden. Förhopp-
ningsvis har vi hittat något 
för alla smaker, säger Fred-
rik Olsson.

Hur går förberedelserna?
– Det fungerar bra. Allt är 

under kontroll och på torsdag 
börjar vi bygga tält, avslutar 
Fredrik Olsson. 

JONAS ANDERSSON

Dags igen för 
Edetfestivalen

GÖTA. På fredag spelar 
Kjetil Granli inför sin 
hemmapublik.

Precis som i fjol står 
Streaplers på scenen 
och bjuder på dansmu-
sik när Edetfestivalen 
drar igång.

– Det är alltid kul att 
spela för kassörskan 
i affären och folk du 
brukar träffa på torget, 
säger den norskfödde 
Götabon.
När Edetfestivalen drar igång 
på fredag är Streaplers det 
stora dragplåstret. Arrang-
ören hoppas på en favorit i 
repris från i fjol och för grup-
pens trummis och tillika sång-
are, Kjetil Granli, är det ett 
kärt återseende med hemma-
publiken.

– Självklart känns det lite 
speciellt. Det är roligt att 

kunna medverka till något 
som folk i bygden uppskat-
tar. Det som är extra bra med 
Edetfestivalen är att intäk-
terna går till välgörande än-
damål.

Kjetil Granli är, som 
namnet antyder, norskfödd. 
Han växte upp i Kongsvinger 
och började tidigt att intres-
sera sig för musik.

– Min pappa var musiker, 
så det fanns i blodet från föd-
seln. Redan som 13-åring var 
jag med och bildade ett band, 
som åkte runt och turnerade 
lokalt, berättar Kjetil.

Dansbandsmusiken har 
alltid legat honom varmt om 
hjärtat och när han var nio 
år såg han Flamingo första 
gången live. På den vägen är 
det.

– När jag gjorde lumpen på 
musikplutonen i Norge hade 
jag en kompis som skötte bok-
ningarna av en del svenska 
band. Han uppmärksammade 
mig på att Jigs sökte en trum-
mis. Jag åkte till Falun för att 
provspela och fick jobbet.

Kjetil övergav sitt hem-
land, flyttade till Trollhät-
tan under några år, innan det 
blev husköp på Götaslätten. 
Det blev bara en kort period 
i Jigs, 1988-90, därefter vän-
tade nästa stora utmaning i 
karriären.

– Jag blev rekommende-
rad och antagen av Streap-
lers. Lasse Larsson sade 
till mig att jag inte behöv-

de någon särskild bakgrund, 
utan att jag skulle få en mu-
sikalisk utbildning som jag 
inte kunde få någon annan-
stans. Då kunde jag inte ana 
hur rätt han skulle få. Det är 
speciellt att vara med i Streap-
lers, de formar sina medlem-
mar på ett fantastiskt sätt, så 
att de passar in i bilden och i 
gruppen.

Trots många år på nacken 
är Streaplers populärare än 
någonsin. Sommaren har 
varit en enda stor framgångs-
våg, med en ökad publiktill-
strömning på de flesta dans-
ställen som besökts.

Vad är förklaringen till er 
framgång?

– Vi har en enorm spel-
glädje, det kommer från hjär-
tat och är ärligt. Dessutom är 
vi väldigt seriösa med det vi 
håller på med. Streaplers har 
aldrig varit lika stora som Vi-
kingarna eller som Flamingo 
var på 70-talet, men vi har 
alltid funnits med, säger Kjetil 
och fortsätter:

– En styrka är att vi är tre 
sångare i bandet, vilket ger va-

riation. Det innebär att publi-
ken får lite av varje under en 
danskväll. 

Hur ser du på framtiden?
– Får vi bara ha hälsan i 

behåll ska vi kunna fortsätta 
många år framöver. Det har 
aldrig gått så bra som det gör 
nu. Vad det gäller dansbands-
branschen i stort är jag dock 
lite bekymrad eftersom det 
inte kommer så många nya 
band.

Efter någon veckas semes-
ter var Streaplers tillbaka i 
hetluften igen när de intog 
Stora scenen på Liseberg i 
tisdags. Publiktillströmning-
en var god, precis som den 
förväntas bli på Edetfestiva-
len 24-25 augusti.

– Vi får hoppas på riktigt 
bra väder, så att stämningen 
blir extra god, avslutar Kjetil 
Granli.
FOTNOT. På lördagskvällen är det 
Bhonus som svarar för dansmuiken.

– Streaplers egen 
norrman trivs på 
Edetfestivalen

Kjetil Granli är trummis och 
sångare i Streaplers, som 
uppträder på Edetfestivalen 
fredagen den 24 augusti.

KJETIL GRANLI
Ålder: 42.
Familj: Frun Ulrika, barnen Viktoria 
13, Ella 3, Maja ett halvår.
Bor: Götaslätten.
Fritidsintressen: ”Att åka motor-
cykel och sälja trummor. Jag har en 
firma ihop med en kompis. Vi impor-
terar trummor och tillbehör.”
Favoritmusik: ”Det är country. 
Sedan är jag en samlare av gamla 
dansbandsplattor, LP-skivor från 70-

talet. Jag tror jag har alla från Fla-
mingo. När vi är ute och spelar på 
marknader går jag alltid på loppis 
för att försöka finna någon ny skiva.”
Framtidsdröm: ”Det är att få åka till 
Nashville och spela in en skiva ihop 
med grabbarna.”
Det bästa med turnélivet: ”Det är 
att få träffa publike och att få spela.”
Motto i livet: ”Det finns inga pro-
blem, bara lösningar.”

Kjetil Granli uppträdKjetil Granli uppträder inför hemmapubliken
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