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LILLA EDET. Den 5-6 
april arrangeras Lilla 
Edet-mässan 2008.

Inbjudan gick ut till 
kommens företagare 
i slutet av november, 
men någon större efter-
frågan på monterplat-
ser har det inte varit så 
här långt.

– Jag är inte ett dugg 
orolig, vi kommer att ha 
fyllt Strömshallen när 
anmälningstiden har 
gått ut den 4 februari, 
säger näringslivssekre-
terare Kjell Hermans-
son.

Förutom de sex huvudsponso-
rerna, Gösta Ericson AB, El-
kedjan, Lilla Edets kommun, 
Boström Ica Supermarket, 
Leifab och ttela, har fem fö-
retag anmält sitt intresse till 
nästa års näringslivs- och hus-
hållsmässa.

– Av erfarenhet vet jag att 
det brukar vara lite trevan-
de vid just den här tidpunk-
ten. Företagarna har annat att 
tänka på så här i jultider, säger 
Kjell Hermansson.

Företagscentrum räknar 

med att kunna ta emot ett 
cirka 40-tal företag, varför 
en fjärdedel av ytan redan 
är tecknad. Inbjudan gick ut 
till 2006 års utställare den 20 
november och en dryg vecka 
senare gjordes ett utskick till 
övriga företag i kommunen.

– Det är först till kvarn 
som gäller. Jag datumstämplar 
varje anmälan som kommer 
på mitt bord, säger Kjell Her-
mansson och fortsätter:

– Mässan är öppen för 
alla, inte bara för företag i 
Lilla Edets kommun. Bland 
de första att boka monter-
plats var faktiskt K-B Rör och 
Stures Spisar från Alafors.

På Lilla Edet-mässan 2006 
slogs nytt besöksrekord. 
Drygt 2 800 personer räk-
nades in under två dagar och 
Kjell Hermansson hoppas na-
turligtvis på en lika stor pu-
bliktillströmning den här 
gången.

– Självklart gör jag det! Att 
vi slog rekord förra gången 
var nog en ren tillfällighet. Vi 
körde enligt ungefär samma 
koncept som tidigare och har 
alltid legat stadigt runt 2 500 
besökare, säger Hermansson.

Det mesta kommer att 
vara sig likt även på nästa års 

mässa. Publiken kan emeller-
tid inte räkna med att få se 
någon modevisning, då den 
programpunkten kommer att 
ersättas med annan underhåll-
ning.

– Jag har anlitat Tommy 
Hallenberg på Folkets Hus 
som har ett bra nätverk med 

artister. Vi för en kontinuer-
lig diskussion Tommy och jag, 
säger Hermansson.

Det är också bestämt att 
Folkets Hus ska sköta ser-
veringen i samband med ut-
ställarfesten på fredagskväl-
len och när det gäller mäss-
cafét har Kjell Hermansson 

för avsikt att teckna kontrakt 
med Boströms.

Du verkar ha det mesta 
under kontroll, är det så?

– Än så länge har jag bra koll 
på läget. Det är sista veckan, 
när montrarna kommer och 
allt annat praktiskt arbete ska 
utföras, som det brukar hetta 

till. Nu finns ingen anledning 
till oro, avslutar Kjell Her-
mansson.

www.folkuniversitetet.se/kungalv 

Julklappstips
Nu finns vårens kurser på vår hemsida 
www.folkuniversitetet.se/kungalv

Anmäl dig via hemsidan före den 
31 december 2007 så får du 10% 
rabatt på valfri kurs.

God Jul & Gott Nytt År! 
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I april är det åter dags för Lilla Edet-mässan i Strömshallen. Senast det begav sig var 2006 och då tilldelades SCA Edet bruk 
priset för bästa monter.
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