
Då de södra delarna i Lilla 
Edets kommun expanderar 
vill intresseföreningen vara 
med i marknadsföringen av 
Lödöse, Nygård och Prässe-
bo.

– Idén föddes i samband 
med Hem- och hushållsmäs-
san. Vi kom i kontakt med 
många Göteborgare, som inte 
hade en aning om vad Lilla 
Edet låg någonstans, men dä-
remot kände de till Lödöse. 
Det var en signal som vi tog 
fasta på, säger Clas Carlsson.

– Syftet är att värna bygden 
och stärka sammanhållningen 
mellan de boende i Lödöse, 
Nygård och Prässebo. Vi vill 
vid behov vara med och stötta 
nya traditioner, men även 

hjälpa till med marknadsfö-
ring av redan fungerande ak-
tiviteter så som Jul i byn, mid-
sommarfirande i Prässebo, 
dans på Låcktorp, Larsmässo-
marknad och Nygårds mark-
nad, säger Bengt Åke Gus-
tafson på Lödöse Åkeri.

Varje företag som är an-
sluten till intresseföreningen 
betalar en årsavgift om 2 000 
kronor. Privatpersoner som 
vill vara med betalar en avgift 
om 1 000 kronor.

– Pengarna ska bland annat 
användas till att marknadsfö-
ra de olika arrangemangen, 
säger Bengt-Åke Gustafson.

Det stundande påskfirandet 
kan ses som ett startskott för 
den nybildade intressefören-

ingen. Sponsorer är med och 
stöttar ekonomiskt till det fyr-
verkeri som utgör höjdpunk-
ten denna kväll.

– Jag minns hur det var förr 
i tiden när det sköts fyrverkeri 
från Skansen. Det var nästan 
kaos och folk gick man ur huse 
för att delta i firandet, säger 
Bengt-Åke.

Förutom att bevara och 
utveckla traditioner, vad 
kommer intresseförening-
en mer att ägna tid åt?

– Vi skall väl försöka funge-
ra som ett språkrör mot kom-
munen när det kan behövas. 
Vi tror stenhårt på utveck-

lingen av vår kommundel och 
ser mycket positivt på framti-
den, avslutar Clas Carlsson.
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Bilen på bilden kan vara extrautrustad. SEAT Prislån 36 mån 30% kontant, 47% restskuld, effektiv ränta 7,93%.
 Blandad körning 6,5 l/100 km. CO

2
 155 g/km. Miljöklass 2005. 

2 års nybilsgaranti, 3 års vagnskadegaranti, 3 års lackgaranti, 12 års rostskyddsgaranti samt SEAT Service®Mobility.

Tonade rutor, luftkonditionering, radio/CD/MP3-spelare, fjärrstyrt centrallås, elspeglar, dubbla strålkastare, 
däcktryckssensor, 6 krockkuddar, ISOFIX-fästen, TCS antispinn och ESP antisladd. 

Ettermyra!

SEAT LEON 1,4 TSI, 125 HK 

En ny miljövänligare motorgeneration.
Snålare, snabbare, snällare!
Teknikutvecklingen mot starka men snåla motorer 
går snabbt också när det gäller bensinmotorer. 
Med vår nya TSI-motor har vi lyckats kombinera 
låg bränsleförbrukning med skön dragkraft. 
Hemligheten är en snabb turbo som tar vid när 
det behövs. 0-100 på 9,8, bara drygt halvlitern 
vid landsvägskörning. En trevlig kombination!       

Just nu
 bjuder vi på

 lättmetallfälgar.
Värde ca 
3.400:-
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Förening för traditioner

Bengt Åke Gustafson och Clas Carlsson sitter med i styrelsen för nybildade Nygård/Lödöse Intresseförening. Föreningen ska 
arbetar för att marknadsföra, bevara samt starta nya traditioner i Nygård, Lödöse och Prässebo.

– Ska bevara och starta nya kulturevenemang i Lödöse-Nygård
LÖDÖSE. En intresseförening har bildats för att 
bevara och starta nya traditioner i Lödöse, Nygård 
och Prässebo.

Initiativet har tagits av en grupp lokala före-
tagare, som nu erbjuder fler näringsidkare och 
privatpersoner att komma med i den ideella fören-
ingen.

– Först har vi koncentrerat oss på att återuppta 
ett påskfirande i Lödöse, som tidigare var en kär 
tradition men som tyvärr lades ned på 70-talet. 
På påskafton inbjuds allmänheten till parkeringen 
vid Lödöse Museum där vi umgås, grillar korv och 
sist men inte minst tar del av ett pampigt fyrver-
keri, säger Clas Carlsson, ordförande i föreningen.

Styrelsen i Nygård/Lödöse Intres-
seförening: Clas Carlsson, Bo Her-
mansson, Thomas Löfström, Bengt 
Åke Gustafson och Lars Hansson.

NYGÅRD/LÖDÖSE 
INTRESSEFÖRENING


