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LILLA EDET. Förra tors-
dagen bjöds de lokala 
näringsidkarna in till 
frukostmöte på Edet 
Värdshus.

Ett 20-tal företagare 
hörsammade inbjudan.

Det blev en uppig-
gande morgon där 
naprapat Jonas Axels-
son pratade om bety-
delsen av friskvård och 
där Märta Bergfors, 
omvärldsanalytiker på 
Business Region Göte-
borg, redogjorde för 
Lilla Edets betydelse 
som mittpunkt mellan 
Trollhättan och Göte-
borg.

Efter en väl tilltagen och 
mättsam buffé fick frukost-
gästerna på Edet Värdshus 
lyssna till två intressanta före-
dragshållare. Jonas Axelsson, 
utbildad naprapat, var först 
ut och därefter följde Märta 
Bergfors som gav en för-
djupade analys av Lilla Edet 
betydelse för Göteborgsre-

gionen.
Axelsson använde inga 

pekpinnar, men belyste ändå 
vikten av regelbunden rörelse 
och motion. Han föresprå-
kade styrketräning som ett 
sätt att slippa bekymmer med 
förslitnings- och belastnings-
skador.

Morgonens huvudtalare 
var dock Märta Bergfors, 
som visade statistik över Lilla 
Edets utveckling och fram-
tidspotential inom Göte-
borgsregionen.

– I och med utbyggna-
den av vägen och järnvägen 
mellan Trollhättan och Göte-
borg stärks Lilla Edets roll 
som mittpunkt, förklarade 
Bergfors.

Märta Bergfors passade 
också på att rosa företagarna 
som satt på åhörarplats och 
tog del av informationen.

– Det som är unikt här är 
att det finns ett stort enga-
gemang och företagarna tar 
ansvar. Ett lysande exempel är 
ishallsbygget i Lödöse, sade 
Bergfors och förkunnade att 
Lilla Edet har ett fungerande 
näringsliv där de små företa-

gen dominerar.
Kommunchefen Johan 

Fritz avrundade morgon-
stunden på Edet Värdshus 
med att ge senaste nytt från 
kommunledningskontoret. 
Bland annat berättade han 
om det stora intresse som 
finns för vindkraftverk samt 
den pågående centrumplane-
ringen med beräknad bygg-
start i början av 2009. Fritz 
passade också på att framhäva 
den process som sker med 
att försöka få Vägverket att 
placera ett vägmot i Alvhem 
istället för Grönnäs.

– Det är viktigt att motet 
placeras så nära pendeltågs-

stationen i Lödöse som möj-
ligt.

Nästa gång som Före-
tagscentrum bjuder in till 
sammankomst blir månda-
gen den 16 juni. Kommu-
nens företagare, tjänstemän 
och politiker kommer då att 
bjudas in till ett lunchmöte i 
Folkets Hus där världsmästa-
rinnan i judo, Elvira Kiwi, ska 
berätta om sina förberedelser 
inför Paralympics i Beijing i 
september.

Positiv framtidsbild för Lilla Edets kommun
– Uppiggande frukostmöte 
på värdshuset
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Ett drygt 20-tal morgonpigga företagare och politiker mötte 
upp på förra veckans frukostmöte på Edet Värdshus.

LÖDÖSE. Historiens 
vingslag var mer påtag-
lig än vanligt i Lödöse 
den gångna helgen.

Förutom att museet 
höll öppet arrangerades 
Medeltidsmarknad i 
dagarna två.

Tornerspel, riddarvis-
ning och gästabud var 
aktiviteter som lockade 
många besökare.

Medeltidsmarknaden för-
vandlar hela museiområdet 
till en enda stor mötesplats, 
där utställare och besökare 
sveps in i en miljö som i 
mångt och mycket påminner 
om perioden mellan antiken 
och renässansen. Dräkterna 
som flertalet på marknadsom-
rådet bär just den här helgen 
är tidstypiska och iögonfal-
lande.

Invigningen ägde rum 
klockan elva på lördagsför-
middagen och lokaltidningen 
gjorde ett nedslag några 
timmar senare. Marknads-
vädret var ypperligt, soligt 
men inte för varmt.

– Det känns ändå som om 
att här är lite färre besökare 
än vanligt. Det kanske beror 
på konkurrensen från andra 
evenemang, jag tänker inte 

minst på Göteborgsvarvet, 
analyserade Tord Andersson 
från föreningen Slöjd- och 
konsthantverk kring älven, 
som fanns på plats för att sälja 
egengjorda knivar.

M e d e l t i d s m a r k n a d e n 
inleddes med visning i Örta-
gården följt av tornerspel, 
riddarvisning och stadsvand-
ring. Marknadsgästerna gavs 
även möjlighet att prova på 
medeltida dans. På kväl-
len serverades gästabud hos 
Glada Galten.

Söndagen hade ungefär 
samma programutbud som 
invigningsdagen. Till och 
med väderleken gick att jäm-
ställa.

Historiens vingslag svepte in över Lödöse
– Medeltidsmarknad i tidstypisk miljö 
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En riddare som verkligen hade funnit sin rätta plats. Simon 
Niklasson, 6 år från Sjuntorp, trivdes förträffligt på Medel-
tidsmarknaden.

Patrik Wall från Älvängen får hjälp 
med att spänna pilbågen.

Glada Galten ansvarade för 
serveringen och bjöd in till 
medeltida gästabud på lör-
dagskvällen.

Ledu Lekare bjöd marknadsbesökarna på musikunderhållning.

Tord Andersson från 
föreningen Slöjd- och 
konsthantverk kring 
älven fanns på plats 
för att sälja knivar. 

Vi är inte nöjda förrän du är nöjd.
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Optikerfamilj i 80 år

Det personliga och snälla familjeföretaget


