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HJÄRTUM. Tiden är åter 
inne för Hantverks-
marknad i Hjärtum.

Det årligen återkom-
mande arrangemanget 
i Hjärtumsgården äger 
rum nu på söndag.

26 hantverkare visar 
och säljer sina hant-
verk.

Hantverksmarknaden brukar 

av tradition locka mycket folk 
till Hjärtumsgården. Arrang-
ör är Slöjd- och Konsthant-
verk kring älven, som hoppas 
att intresset ska bestå.

– Just den här hantverks-
marknaden är väldigt populär, 
såväl bland publik som utstäl-
lare. Faktum är att vi har en 
hel del hantverkare som står i 
kö för att få plats, säger Tord 
Andersson.

Utbudet på söndagens 
marknad kommer att bli 

mycket varierat, alltifrån trä 
och textil till keramik och 
smycken.

– Vi kan nog förvänta oss 
att få se en hel del julsaker, 
säger Tord Andersson.

Kaffeservering och lotteri-
er är också något som besö-
karna kan se fram emot. Ar-
rangemanget tar sin början 
klockan tio.

JONAS ANDERSSON

Hantverksmarknad i Hjärtum

West Coast Resque Team har 
i flera år tävlat i losstagnings-
mästerskap världen över med 
goda resultat. I gruppen ingår 

fyra brandmän och två am-
bulanssjukvårdare från rädd-
ningstjänsten i Kungsbacka 
och Falkenberg.

I lördags visade teamet upp 
sina färdigheter för publiken 
utanför entrén till Stendahls 
Bil i Lilla Edet. Ett 120-tal 
personer fick uppleva hur det 
går till att på fortast möjliga 
sätt rädda en skadad person ur 
ett krockat fordon.

– De visade två olika fall. I 
det ena fallet var det en svårt 
skadad person som var med-
vetslös. I det andra olyckstill-
fället var personen bara lätt 
skadad och vid medvetande, 
berättar Fredrik Gustafson.

Två tekniker
Två olika tekniker demon-
strerades, åskådarna fick se 
hur räddningsarbetarna med 
hjälp av hydraulik lyfte taket 
på bilen och hur man i det 
andra fallet klippte sönder 
taket.

– Fordonet som användes 
var en Volvo V70 som tidiga-
re använts som testbil, säger 
Fredrik Gustafson.

På plats denna lördagsför-
middag fanns också represen-
tanter från räddningstjänsten 
i Lilla Edet, som tog tillfället 
i akt att demonstrera sin skär-

Mäktig
räddnings-
uppvisning 
i Lilla Edet

Räddningstjänsten i Lilla Edet visade upp hur deras skär-
släckare fungerar i praktiken.
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Demonstrerade livräddande insatser gjorde grabbarna från West Coast Resque Team. Ett 120-tal intresserade ortsbor hade 
tagit sig till Stendahls Bil där arrangemanget ägde rum.

Peter Wallin är räddningsledare i West Coast Resque Team, 
som besökte Lilla Edet förra lördagen.

v Utgångspris 875 000:-

v 3 rok, varav 2 sovrum

v Boyta 70 kvm

v Tomt 1 025 kvm Trädgård och naturtomt

v Byggt 1995
v Adress: Åkes Väg 11

v Visas tis 30/10

Fräscht hus för den lilla familjen, öppen planlösning, stor altan med sjöutsikt, låg driftskostnad pga

braskamin och luftvärmepump. Ring för visningstid. Webbnr: 5251-20232, tel. 0520-18144

LILLA EDET - VÄSTERSJÖN

Vi gör det enklare att 
börja ett nytt liv.

Lilla Edet 0520-181 44• www.fastighetsbyran.se

v Utgångspris 1 300 000:-

v 6 rok, varav 4 sovrum

v Boyta 151 kvm

v Tomt 1 132 kvm Trädgård

v Byggt 1974
v Adress: Svengårdsgatan 8

v Visas lör 3/11

Öppen ljus planlösning har detta fräscha hus, vacker trädgård med

Pool och Växthus "Classic" - fritt läge på lugn gata i populära Ellboområdet. (Nära älven).

Ring för visningstid. Webbnr: 5251-20240, tel. 0520-18144

LILLA EDET - ELLBOOMRÅDET

LILLA EDET. Det blev en mäktig räddningsuppvis-
ning som publiken fick uppleva.

Sex personer från West Coast Resque Team 
demonstrerade sin skicklighet när det gäller liv-
räddande insatser.

– Arrangemanget var en del i att tydliggöra 
Volvos trafiksäkerhet och samtidigt visa folk hur 
det går till att rädda skadade personer ur en bil, 
säger Fredrik Gustafson på Stendahls Bil.


