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Öppettider: Mån-Fre 8-18 Lunch 13-14 Lör 10-14
Vägbeskrivning: Vid trafi kljuset på strömsidan i Lilla Edet; tag mot Kungälv 2 km. Där fi nns vi.

ÖPPET
HUS
LÖRDAG 25 APRIL KL 10-14

MT-SERVICEUthyrning
av maskiner och fordon

Vinterkonservering och förvaring av mc och båtmotorerMT-SERVICE

Vi bjuder på korv & fi ka

Träsnidare visar upp sin 
konstnärstalang att 

skulptera i stock 
med motorsåg

Provkörning 

ATV 
för barn & vuxna

Provkörning 
av trädgårds-

maskiner

Självklart har vi 

rabatter pårabatter på 
maskinermaskiner

och en del 

utförsäljningutförsäljning

Sångaren och musikalartis-
ten Tommy Körberg, skå-
despelaren Kjell Bergqvist, 
författaren Björn Ranelid, 
sångerskan Siw Malmkvist 
och skådespelerskan Meg 
Westergren heter de nya 
”Stjärnorna på  slottet”. 

SVT:s tittarsuccé spelas in 
i sommar på Thorskogs Slott 
i Västerlanda. Producenten 
Tina Graffman tycker att 
årets stjärngäng är det bästa 
hittills.

– Ja, det måste man väl 
säga, svarar en nöjd Tommy 
Körberg.

– Men man vet inte förrän 
man sitter där. Det kan bli hur 
som helst. Men jag tror det 
blir många livliga samtal runt 
middagsbordet om allt från 
sport till poesi, säger Tommy 
Körberg. Årets stjärnor har 
uppträtt på samma scener 
i olika konstellationer. Siw 

Malmkvist och Tommy Kör-
berg träffade varandra första 
gången 1969 då båda tävlade 
i Eurovision Song Contest i 
Madrid, Siw för Västtyskland 
och Tommy för Sverige med 
”Judy min vän”. De hamnade 
på delad nionde plats. 

Meg Westergren och Kjell 
Bergqvist är arbetskamrater 
på Stockholms Stadsteater. 
Björn Ranelid exponerar sig 
gärna utanför författarskrået 
och har mött de andra bland 
annat i sportsliga samman-
hang.

Kock på slottet blir som 
vanligt stjärnkocken Ulf 
Wagner.

FOTNOT. Bilder från Scanpix, Bild-
uppdraget, Johan Paulin och SVT 
Bild.
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Klart med alla stjärnor på slottet

Meg Westergren.

Kjell Bergqvist.

Tommy Körberg.

Siw Malmkvist.

Björn Ranelid.

VÅRKAMPANJ!

FRE-LÖR 24-25 APRIL

VallbyVallby 
ByggvarorByggvaror
Mittemot Statoil i Lödöse  tel. 0520-66 18 80

Sibirisk Lärk 
Trall 28x12033:-

/m

Korrigerat plasttak

Esslon Ex 
Opal Vit 79:-

/kvm

BorDörrenBorDörren

20%

Olje grundfärg
10 liter 490:-


