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LÖDÖSE. För 16:e året i 
rad spelas Vid Ljuda Os 
vid Lödöse Museum.

Premiären äger rum 
nu på lördag.

– Det är lika kul varje 
gång, säger Maritha 
Ottosson på Studieför-
bundet Vuxenskolan.

Uppstarten skedde i april 
och repetitionerna har pågått 
sedan den förste maj. Det är 
mycket som behöver stämma 
när ett 80-tal personer ska 
inta scenen på Ljudaborg.

– Det är 38 personer som 
har nya rolltolkningar. Vi har 
ett drygt tiotal som gör sitt 
första medeltidsspel, säger 
Maritha Ottosson som för-
klarar att omkring 300 per-
soner har varit delaktiga i 
ensemblen under årens lopp.

– Några är borta under en 
period för att sedan komma 
tillbaka.

Totalt ges tio föreställ-

ningar av årets uppsättning. 
Nytt för den här säsongen 
är att regissören och tillika 
manusförfattaren, Martin 
Rossing, väljer att förlägga 
den obligatoriska pausen 
mitt i föreställningen.

– Det innebär att de två 
akterna blir ungefär lika 
långa. Publiken har efterlyst 
en bensträckare lite tidigare 
i programmet, säger Maritha 
Ottosson.

Biljetter går att boka på 
Studieförbundet Vuxensko-
lan i Lilla Edet eller kan köpas 
direkt på Lödöse Museum 
alternativt Ica Matkassen.

Vid Ljuda Os för 16:e gången
– Premiär nu på lördag
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Två trotjänare. Annette Björklund och Gun Andersson har varit med alla år och spelat totalt 154 föreställningar av medel-
tidsspelet Vid Ljuda Os.

På lördag är det premiär för Vid Ljuda Os. Totalt ges tio föreställningar av det populära medeltidsspelet i Lödöse.

Maritha Ottosson var med och startade spelet 1993. Gun Andersson som Nette Brandenburch. Här under repeti-
tionerna med Dolores.

LILLA EDET. Ett explo-
ateringsavtal mellan 
Kenneth Myrvold och 
Lilla Edets kommun är 
nu påskrivet.

Det innebär att 
centrumbyggnationen 
kan komma igång till 
hösten.

– Oerhört glädjande, 
säger kommunalrådet 
Bjarne Färjhage (C).

På en presskonferens i 
måndags förkunnades att 
ett exploateringsavtal har 
tecknats mellan den norske 
entreprenören Kenneth 
Myrvold och kommunen. 
Genom bolaget THK 
Invest ska Myrvold satsa 
på nybyggnation av affärs-

lokaler och bostäder i Lilla 
Edets centrum.

– Det är väldigt positivt 
för centrumutvecklingen i 
Lilla Edet. Nu sker den här 
satsningen parallellt med 
de insatser som görs i kom-
munens södra del, säger 
Bjarne Färjhage.

Shopping och boende 
i byggnader med modern 
design mitt i centrum 
ska göra tätorten än mer 
levande och attraktiv för 
såväl boende som besökare.

– Vi har hela tiden fått 
positiva signaler från Ken-
neth Myrvold och vi ser 
ljust på framtiden, avslutar 
Bjarne Färjhage.

JONAS ANDERSSON

Exploateringsavtal 
för centrum påskrivet
– Byggstart till hösten

Nu finns ett exploateringsavtal mellan Kenneth Myr-
vold och Lilla Edets kommun.


