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HELGÖPPET HOS STENDAHLS
VÄLKOMMEN IN!

Volvo V70 MED 2,0-LITERS
FLEXIFUEL PÅ 145 HÄSTARPris från

249.900:–

Sista chansen!

Volvo-till
behör för

10.000:–
på köpet*

10.00 på lördag slår vi upp portarna och bjuder på nya Volvomodeller! Missa inte våra
förmånliga erbjudanden! Kinetic utrustningsnivå till Flexifuel** till exempel och 10.000:– i
tillbehör till din nya bil. För endast 14.900:– kan du köpa Driver Support paketet med bl.a.
smarta Driver Alert Control som håller dig vaken på vägen! Volvia sätter dessutom in 1.500:–
på ditt Volvokort om du väljer paketet eftersom det förhindrar olyckor.

Volvo C30 Minst och bränslesnålast.
Pris från 181.900:–

Volvo C70 Kör ned- eller uppcabbat
med stil. Pris från 350.900:–

Volvo S40 Smidig och kul att köra.
Pris från 197.900:–

VolvoV50 1,8F nu till kanonspris. Pris
från 199.900:–

Volvo S60 Sportsedanen med skön
körkänsla. Pris från 226.900:–

Volvo S80 Lyxigast, skönast och
säkerheten själv. Pris från 260.400:–

Volvo XC70 Offroad-karaktär med
komfort. Pris från 371.400:–

Volvo XC90 Muskelstyrka och
4-hjulsdrift. Pris från 412.900:–

Volvo. for life

PREMIÄR FÖR 2009 ÅRS BILAR. ÖPPET LÖRDAG 10-15 OCH SÖNDAG 11–15
FÖRBR. BL. KÖRN. L/100 KM: 4,9–13,5, KOLDIOXIDUTSLÄPP CO2 G/KM: 129–322. MILJÖKLASS 2005PM/2005, (C30 1.6D – XC90 V8 AWD). ERBJUDANDENA KAN EJ KOMBINERAS
MED ANDRA RABATTER ELLER AVTAL. BILARNA PÅ BILDERNA ÄR EXTRAUTRUSTADE. *GÄLLER VID ORDER PÅ NY VOLVO SENAST 1 SEPTEMBER. **GÄLLER EJ 2.5FT.

LILLA EDET
Brovägen 20
0520-494090
www.stendahlsbil.se

STENUNGSUND
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LÖDÖSE. Äntligen!
15 års väntan är 

över och nästa söndag 
invigs väg 1996 med 
den tillhörande gång- 
och cykelbanan mellan 
Lödöse och Nygård.

– Det har varit en 
hjärtefråga under så 
många år för Lilla 
Edets kommun. Det 
känns fantastiskt att 
projektet nu är färdig-
ställt, säger kommunal-
rådet Bjarne Färjhage 
(c).

Det pågår lite finjustering, 
men söndagen den 7 septem-
ber skall det vara klart för in-
vigning av gång- och cykel-
vägen mellan Lödöse och 
Nygård. En stor dag för in-
vånarna i kommunens södra 
del, som under en lång följd 
av år uttryckt sin kritik över 

vägens beskaffenhet och att 
det saknats gång- och cykel-
bana på sträckan.

– Trycket från allmänhe-
ten har varit väldigt stort och 
därför känns det skönt att till 
slut kunna leverera ett gam-
malt vallöfte, säger Färjha-
ge.

Byggnationen skulle enligt 
Vägverkets plan inte ha 
kommit igång förrän 2011-
2012, men tack vare att Lilla 
Edets kommun beslutade om 
en förskottering kunde pro-
jektet ta sin början redan i 
år.

– Vi gjorde en ansökan om 
förskottering för fyra och ett 
halvt år sedan. Totalt rör det 
sig om 30 miljoner kronor. 
Tjugo miljoner kronor i detta 
första skede och ytterligare 
tio miljoner kronor när res-
terande del genom Nygårds 
samhälle färdigställs. Pre-
liminär tidsplan för det är 

2009, säger Bjarne Färjhage 
och tillägger:

– För att beskriva det här 
med förskottering, så innebär 
det att Lilla Edets kommun 
betalar för vägen. Pengarna 
får vi sedan tillbaka av Väg-
verket 2011-2012 när objek-
tet finns med i planen.

Varför är så viktigt 
med en gång- och cykel-
bana mellan Lödöse och 
Nygård?

– Det primära syftet har 
hela tiden varit att öka tra-
fiksäkerheten mellan dessa 
båda orter. Det går mycket 
tung trafik, företrädelse-
vis till Electrolux Filter, där 
oskyddade trafikanter stän-
digt levt farligt. Det har dess-
värre skett många olyckor på 
sträckan. Ingen kan ifrågasät-
ta nödvändigheten av den här 
gång- och cykelvägen, säger 
Bjarne Färjhage.

Det finns en snutt på 

sträckan som har uteläm-
nats, varför?

– Det beror på att det är 
där som den nya trafikplatsen 
ska vara. Man har sparat den 
biten för att slippa göra om 
vägen senare.

Invigningen kommer att 
ske med pompa och ståt. För-
eningslivet har engagerats i 
firandet, som tar sin början 
i Nygård redan klockan tio 
på morgonen. Alla som vill 
har möjlighet att via gång- 
och cykelvägen gå, springa 
eller cykla till Lödöse där en 
mängd olika aktiviteter pla-
neras äga rum.

– Det blir en historisk dag 
som naturligtvis ska firas på 
bästa sätt, avslutar Bjarne 
Färjhage.

Det gick vägen till slut
– Invigning av gång- och cykelbana mellan Lödöse och Nygård

Lyckliga gatan! Kommunalrådet Bjarne Färjhage gläds 
över att det äntligen anlagts en gång- och cykelväg mellan 
Lödöse och Nygård.
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Jonas Andersson
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LILLA EDET. Årets folk-
fest står för dörren!

Edetfestivalen 
arrangeras i dagarna 
två, 29-30 augusti, 
med ett programutbud 
som är generösare än 
någonsin tidigare

– Lions Club Lilla 
Edet firar 50-årsjubi-
leum och därför slår 
vi på stort i år, säger 
föreningens president 
Frederic Olsson.

Edetfestivalen, på torget i 

Lilla Edet, rivstartar på fre-
dagseftermiddagen med 
loppis samt diverse aktivite-
ter för den yngre publiken. 
Kvällens stora huvudnummer 
är Streaplers, som bjuder på 
dansmusik fram till dess att 
restaurangtältet stänger.

Lördagens program tar sin 
början på morgonen och pro-
grampunkterna avlöser var-
andra. I samband med Edet-
festivalen arrangeras också 
den populära löpartävlingen 
Edet Runt. 

Festivalen bjuder på en hel 
del musik, med bland andra 

Lilla Edets Musikförening, 
Martinssons Brasskvintett, 
Småstjärnor, allsång med 
GO-singalong band och av-
slutningsvis Svenska Hits 
med Jonas Torrestad, Vikto-
ria Nilsson och bandet Good 
News. Lördagens dragplås-
ter blir självklart Jessica An-
dersson (se separat artikel), 
som agerar gästartist på såväl 
småstjärnorna, allsången och 
kvällens avslutande framträ-
dande med Good News.

– Vi har ordnat med ett 
större tält det här året som ska 
kunna rymma runt 1 500 per-

soner. Vi hoppas att så många 
människor som möjligt vill 
ta del av denna festival, som 
har alla förutsättningar att bli 
något utöver det vanliga, av-
slutar Frederic Olsson.

Publikrekord att vänta på Edetfestivalen

Streaplers spelar upp till 
dans när Edetfestivalen drar 

igång på fredag.
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