
Nu har stormarna lagt sig i Surte. 
När vårens ortsutvecklingsmöte ar-
rangerades förra veckan var det idel 
lovord från surteborna.

– Det var en fin stämning och 
alla verkade fast beslutna att hitta 
på något bra även med Glasbruks-
museet, säger ortsmötets ordföran-
de, Stina-Kajsa Melin (s).

Flera röster uttryckte sin tack-

samhet över beslutet att låta Surte 
bibliotek bli kvar i centrum, men 
Utbildnings- och kulturnämndens 
ordförande, Monica Samuels-
son (s) som gästade mötet, påta-
lade vikten av att tillsammans för-
söka hitta lösningar för lokalerna i 
Glasbruksmuseet.

Bert Andersson, Ale kommuns 
projektledare för väg- och järn-

vägsutbyggnaden var in-
bjuden för att tala om 
Surtes framtida gestalt-
ning. Ett ämne som in-
tresserade många.

– Det lades fram ett förslag om 
en övergång över E45 i norra Surte, 
men den lär inte bli verklighet nu 
när vägutbyggnaden är så nära, 
säger Stina-Kajsa Melin.

Anita Sörensen, engagerad i 
odlingslotterna som finns uppe vid 
raset, informerade om att det finns 
flera lediga.

Fastighetsbolaget, Balder, närva-
rade och berättade att centrumhu-
set med Konsum ska målas om. De 
önskar gärna förslag på färgval.
Ett 40-tal surtebor medverkade.
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Detta har vi motionerat om i
kommunfullmäktige.

Vi ger oss inte!
– En ny motion är på gång!

– Vi släppte biljetterna 1 april och 
det känns som om åtgången är stor. 
Det är lite svårt att svara exakt hur 
många som är sålda just nu, eftersom 
det är så många som säljer.

Kan biljetterna ta slut?
– Ja, så kan det mycket väl bli. Vi 

når ut bättre i år, då även ungdomar 
deltar i biljettförsäljningen. Dessut-
om har Kungälvs och Stenungsunds 
kommun visat stort intresse och 
kommer med flera bussar. Det gör 
att biljetterna faktiskt kan ta slut.

Vad är det som lockar mest Marie 
Picasso eller de lokala banden?

– Det varierar. För en del är det 
väldigt stort att en kändis som Marie 
Picasso kommer till Ale, medan 
andra mer gillar arrangemanget 
som sådant. Ett ställe med disco, li-
veband och mycket ungdomar inte 
bara från Ale utan även från Kung-
älv. De känner att det här är något 
speciellt, något man inte får missa.

Hur går snacket bland 
ungdomarna?

– Det pratas mycket om Festival-
borg. Många har inte köpt biljett 
än, men säger att de ska. Intresset 
är stort i alla åldersgrupper.

Hur många ungdomar är enga-
gerade i själva arrangemanget?

– Totalt kommer över 60 ungdo-
mar att ha varit engagerade i Fes-
tivalvalborg. Ungdomsföreningen 
Löftet har en arrangörsgrupp med 
25 medverkande och sedan till-
kommer det ett antal som hjälper 
till på själva kvällen plus alla band 
som spelar. Personal kommer från 
många olika kommunala förvalt-
ningar. Alla är med och bidrar.

Är detta det största ungdomsar-
rangemanget?

– Det här blir klart störst. Det är 
en jättesatsning som kommun och 
ungdomar gör gemensamt. Vakna-
fonden är också en viktig faktor, då 
de tar ett stort ekonomiskt ansvar. 
Helgen innan arrangeras regionfi-
nalen i Ung kultur möts (UKM) och 
det blir också väldigt stort.

Var köper man biljetter?
– De finns på biblioteket i Nö-

dinge och på alla fritidsgårdar, dess-
utom finns det ungdomar på varje 
skola som säljer biljetter.

Vad drömmer du om just nu?
– Ett felfritt arrangemang med 

många glada ungdomar och SM-
guld till GAIS.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

...Andreas Holmgren, fritidsledare 
i Ale, som är med i förberedelserna 
inför det drogfria ungdomsarrang-
emanget, Festivalborg, onsdag 30 
april.

STRÖM. När Lilla Edet-
mässan arrangerades 
2006 slogs publikre-
kord med drygt 2 800 
betalande.

I år kom tusen 
personer färre, men 
mässgeneralen Kjell 
Hermansson var trots 
allt belåten när han 
skulle sammanfatta den 
gångna helgen.

– Vi hade fler nöjda 
utställare den här 
gången. De fick fler 
kundkontakter än tidi-
gare mässor, säger Her-
mansson.

Lilla Edetmässan i Ströms-
hallen lockade 1 696 betalan-
de besökare. Publikbortfallet 
jämfört med rekordåret 2006 
förklaras med två saker.

– På lördagen var schlager-
drottningen Charlotte Pirel-
li och några andra artister på 
Överby i Trollhättan. Det är 
en förklaring. Nummer två är 
att vi inte hade någon mode-
show den här gången och det 
gjorde tveklöst sitt till, säger 

Kjell Hermansson.
Nu blev det ändå en mässa 

i dur. Besökarna som lokal-
tidningen pratade med ströd-
de rosor över arrangemanget, 
liksom utställarna.

– Jag är nöjd. Allting gick 
som planerat och underhåll-
ningen som bjöds från scenen 
gick hem hos besökarna, säger 
Hermansson.

På lördagen fanns stjärn-
kocken Rickard Halleröd på 
plats och serverade smakful-
la grilltips. På söndagen blev 
det såväl musikunderhållning 

som dansuppvisning.
– Utanför var det riggat 

med en hoppborg för de 
yngsta, men den kunde bara 
nyttjas på lördagen eftersom 
det var för dåligt väder på sön-
dagen, säger Hermansson.

I samband med Edetmäs-
san utsågs också Årets Före-
tagare 2007. Utmärkelsen till-
delades Gösta Ericson AB (se 
separat artikel).

Färre besökare men fler 
nöjda utställare
– Det blev kontentan av Lilla Edetmässan 2008 

Anders Elgham demonstrerar Cylindas Svanen-märkta 
tvättmaskin, den första i sitt slag.

Benno Wöfling, Lilla Edet, och 
Kjell Carlsson, Skara, vandra-
de runt i mässhallen.

Tobias Jensen bjuder på snittar till Eva Sjöberg, Marina 
Karlsson, Inger Karlsson och Ann Karlsson.

Jan Andersson marknadsför 
det kommande medeltidsspe-
let Vid Ljuda Os för Zoran Ko-
vacevic, Nathalie Kovacevic 
och Annie Jonsson, samtliga 
från Lilla Edet. 
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LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Lilla Edets kommunfullmäktige 
sammanträder i Stora Salongen, Folkets 
Hus, Lilla Edet, onsdagen den 16 april 
2008, kl 19.00.

Kommunfullmäktige behandlar bl a 
följande ärenden:

- Antagande av näringslivsstrategi

- Antagande av policy – 
 drogförebyggande arbete

- Begäran från utbildningsnämnden 
 om utökad budgetram

Jörgen Andersson Lena Palm
ordförande sekreterare

Kommunfullmäktiges sammanträden 
är offentliga och handlingar till 
kommunfullmäktige finns på 
kommunkontorets kansliavdelning och 
biblioteket i Lilla Edet fr.o.m. den 9 april 
2008.

Positiva tongångar på ortsmötet i Surte

Hur går biljettförsäljningen?


