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Program:

11.00 Högtidlig invigning, Hemvärnsmuseet skjuter kanonsalut
11.05 Musikunderhållning, Glasbrukssextetten. Alla hantverkare på plats

12.00 Musikunderhållning på banan, Glasbrukssextetten
12.30 Repslagning på Kronhjul

13.00 Repslagning på maskin från 1920-talet
14.00 Visning av Tjärverket

15.00 Dagen avslutas

Hantverkare i arbete, visning och försäljning av hantverksalster, bl.a. rep, garn, betongkonst, repprodukter, knivmakare, 
bastabinne, träslöjdare, sjömaning, porslinsmålning, lampor, sjömansarbeten, motivmålning, läderarbeten, smycken, keramiker, 

tavlor, böcker, kort, lappteknik, ponchos, stickat, remfabriken, segelsömmare, havtornsprodukter, honung, linprodukter

Repslagarmuseet 0303-74 99 10 • www.repslagarbanan.se

REPSLAGARDAGEN
lördag 20 september kl 11.00 - 15.00

ICA Supermarket Älvängen, 
provsmakning av egna specialiteter

Fiskdamm samt Korv- 
och Glassförsäljning

Sveriges riggare samt IGKT

(Knopslagarförening)

håller möte på museet

Lotteri och 
Souvenirförsäljning

FRI ENTRÈ

NYGÅRD. Inte ens 
regnet kunde sätta ned 
humöret på besökarna.

Gång- och cykelba-
nan mellan Nygård och 
Lödöse har varit hett 
efterlängtad och därför 
var det idel glada miner 
på söndagens invigning.

Mycket folk kom för 
att provtrampa den nya 
vägen och ta del av de 
festligheter som det 
lokala föreningslivet 
hade ordnat med.

Regnvädret utgjorde inget 
hinder för invigningen av 
gång- och cykelvägen mellan 
Nygård och Lödöse. När 
kommunalrådet Bjarne 
Färjhage (c) klippte det blå-
gula bandet tillsammans med 
Vägverkets projektledare, 
Jenny Adler, var det ett ef-
terlängtat ögonblick.

– Vi började med det här 
projektet redan tidigt 90-tal. 
Det har funnits en enighet i 
Lilla Edets kommun om att få 
till stånd en ny väg med till-
hörande gång- och cykelbana. 
När Västra Götalandsregio-
nen bildades 1998 fick tyvärr 
projektet stryka på foten när 
väg 44 mellan Uddevalla och 

Trollhättan skulle prioriteras, 
förklarar Bjarne Färjhage och 
fortsätter:

– 2003 fanns gång- och 
cykelväg mellan Lödöse och 
Nygård med som en del i 
kommunens Klimp-ansö-
kan. Strax därefter ansökte vi 
om att få förskottera pengar 
för att få till stånd en ny väg 
på sträckan. Först i septem-
ber i fjol fick vi den ansökan 
godkänd och nu står vi änt-
ligen här.

Två delar återstår i projek-
tet. En liten bit på sträckan 
har lämnats därhän och fär-
digställs den dag då nya E45 
tas i bruk. Dessutom ska det 
kompletteras med gång- och 
cykelväg genom Nygårds 
samhälle.

– Det projektet blir klart 
under nästa år, säger Färjha-
ge.

Efter att invigningsproce-
duren klarats av var det fritt 
fram för besökarna att gå, 
springa eller cykla till Lödöse, 
där en mängd olika aktiviteter 
stod på programmet.

– Föreningslivets oerhör-
da engagemang visar på hur 
mycket det här projektet be-
tyder för traktens invåna-
re. Det är inte bara jag som 
känner stor glädje en sådan 

här dag, säger Bjarne Färj-
hage.

Alla som tog sig via gång- 
och cykelvägen till Lödöse 

erhöll en minnesplakett och 
deltog dessutom i en utlott-
ning med diverse fina priser.

Historiskt ögonblick som många väntat på
– Gång- och cykelvägen mellan 
Lödöse och Nygård invigdes
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Många trotsade regnet för att ta del av söndagens invigning.Många trotsade regnet för att ta del av söndagens invigning.

Ett historiskt ögonblick var det när gång- och cykelvägen Ett historiskt ögonblick var det när gång- och cykelvägen 
mellan Lödöse och Nygård invigdes.mellan Lödöse och Nygård invigdes.

Bandklippningen förrättades av Vägverkets projektledare, Bandklippningen förrättades av Vägverkets projektledare, 
Jenny Adler, och kommunalrådet i Lilla Edet, Bjarne Färj-Jenny Adler, och kommunalrådet i Lilla Edet, Bjarne Färj-
hage.hage.

Bjarne Färjhage hade sällskap på vägen Bjarne Färjhage hade sällskap på vägen 
av Ingrid och Börje Olofsson.av Ingrid och Börje Olofsson.


