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Till henne
Guldhjärta med kejda 18 K guld

från 699:-

Till honom

Creoler 18 K guld

från 265:-

Armband i stål

275:-
Vi säljer klockor från

Tissot • Seiko • Lorus • Storm • Axcent 

Citizen • Dkny • CK • m.fl.

Ge bort något fint på
ALLA HJÄRTANS DAG
 Torsdag 14 februari

Göteborgsvägen 53 - Lilla Edet • Tel 0520-65 03 82

Öppet Mån-Fre 10-18, Lördag 10-14

Gäller t.o.m. 2008-02-29 mot uppvisande av 
denna kupong. Max en kupong per kund och tillfälle.

NYCKELKOPIERING

220:-0:-RABATTRABATT

Gäller t.o.m. 2008-02-14.

Gäller t.o.m. 2008-02-14.

MOTIONS-
BUGG

Torsdagar kl 19.00
Ale-Gården, Nygård

20 kr/person
Kaffeservering fi nns

Välkomna!

Gästgivaregatan 8, Sollebrunn. Tel 0322-400 14
www.sollebrunnsmobelaffar.se

Charlotte sovrum för dig som vill ha
en romantisk inramning i din sovmiljö

Charlotte är en komplett sovrumsserie
med säng i två längder, 200 cm och 210 cm,

med sängbord, byrå och spegel

Charlotte säng finns också som enbart huvudgavel

Folkets Hus renovering:

Många har reagerat på fp:s insändare
Vi har fått många reaktioner 
efter våra debattartiklar om 
kommunens finansiering av 
Folkets Hus renovering i Lilla 
Edet. Totalt kostar renove-
ringen bortåt 30 miljoner. För 
kommunen handlar det om en 
investering på cirka nio miljo-
ner kronor och dessutom får 
kommunen punga ut med ett 
driftsbidrag på minst 1,9 mil-
joner om året. Totalt hamnar 
alltså kommunens årliga kost-
nad på minst 2,5 miljoner. Det 
är siffrorna i kommunchefens 
tjänsteskrivelse, men slutnotan 
vet vi inte.

Reaktionerna från folk har 
varit olika, men ingen har rea-
gerat negativt. Tvärtom har vi 

fått glada tillrop och en rad för-
slag på hur man bättre kan an-
vända skattepengarna och även 
hur man bättre använder gamla 
Folkets Hus.

Vi har föreslagit att man 
kunde bygga seniorlägenheter 
i den gamla Folkets Hus-bygg-
naden och det är väl det försla-
get som fått mest bifall.

Andra starka reaktioner är 
inkonsekvensen av att kommu-
nen säger sig satsa på Lödöse 
i sin utveckling, men när det 
gäller service och andra sats-
ningar är det bara Lilla Edet 
som gäller. Flera har framfört 
att ett kulturhus logiskt sett 
ska ligga i Lödöse, som skulle 
kunna bli en historisk och kul-

turell högborg i kommunens 
framtidsbygge. En satsning på 
Folkets Hus i Lilla Edet tar re-
surserna från ett kulturcentrum 
i Lödöse för lång tid framåt.

Kommunstyrelsen besluta-
de 28 november att ”… kom-
munchefen får i uppdrag att 
komma med förslag hur till-
gång till moderna samlings- 
och biolokaler ska säkras…”. 
Uppdraget ska vara klart senast 
februari 2008.

Det ska bli spännande att se 
vilka alternativa lösningar till 
Folkets Hus som då redovisas 
i kommunstyrelsen.

Anders Högström 
Britt-Marie Palmcrantz

Folkpartiet Lilla Edet/Lödöse

Nackspärr, Ischias
Ryggskott, Tennisarm

Företagsmassage (F-skatt finnes)

Elektroterapi, Massage
Akupunktur

Tel. 031-98 11 99
070-777 36 68

Alkalievägen 5c, Bohus

Ring och boka Din tid!
Terapeut Arto. Välkommen!

Ps.

Ge bort ett 

presentkort!

1 tim. behandling 300:-


