
LILLA EDET. Edetfesti-
valen har haft en maka-
lös utveckling.

I fjol gav arrang-
emanget ett överskott 
på 250 000 kronor, 
pengar som kommer 
kommuninvånarna i 
Lilla Edet till gagn på 
olika sätt.

– Förra året slog vi 
publikrekord och för-
hoppningen är givetvis 
att vi ska få uppleva 
ett lika lyckat arrang-
emang till helgen, säger 
Joakim Molin i Lions 
Club Lilla Edet.

Det blir tionde året som 
Lions arrangerar festival 
av modell större på torget 
i Lilla Edet, 28-29 augusti. 
Konceptet har tagits emot 
med öppna armar av kom-
muninvånarna, som går man 
ur huse för att få uppleva den 
underbara stämning som 
Edetfestivalen erbjuder.

– På senare år har vi även 
lockat folk från grannkom-
munerna. Fjolåret var maka-
löst bra, men så hade vi också 
satsat lite extra med anled-
ning av att föreningen firade 
50 år. Dragplåstret då var 
Jessica Andersson och det 
slog verkligen väl ut, förkla-
rar Joakim Molin.

Identiskt
Årets program är nästan iden-
tiskt, förutom att Svenska 
Hits med Good News inte 

har med sig någon gästartist 
på lördagskvällen. I övrigt 
är utbudet detsamma, vilket 
borgar för en rakt igenom 
hög kvalitet.

– Vi har hittat ett utbud av 
artister som lockar en bred 
publik, säger Joakim Molin.

Edetfestivalen öppnar 
traditionsenligt på fredagsef-
termiddagen med loppis och 
diverse barnaktiviteter i form 
av karusell, hoppborg med 
mera. På kvällen stundar 
allsång med G.O Rockalong 
Band, som senare efterträds 

på scenen av 50-årsjubile-
rande Streaplers.

– Streaplers är ett säkert 
kort och tillhör eliten av 
svensk dansbandsmusik, 
konstaterar Joakim Molin.

Löpartävling
Knappt har musiken hunnit 
tystna och sorlet lagt sig 
förrän festligheterna åter-
upptas på lördagsmorgonen. 
Lilla Edets Musikförening 
och Martinssons Brasskvin-
tett står för den musikaliska 
underhållningen på förmid-

dagen och strax efter klockan 
elva går startskottet för den 
årliga löpartävlingen Edet 
Runt.

En höjdpunkt är Edet-
festens Småstjärnor, som är 
ett charmigt och uppskattat 
inslag. Senare i restaurang-
tältet blir det trubadurunder-
hållning med Jeanette Pet-
tersson som följs av Svenska 
Hits med Jonas Torrestad, 
Wiktoria Nilsson och 
bandet Good News.

– Då är det högtryck att 
vänta. Det var en fantastisk 

stämning ifjol, minns Joakim 
Molin som har stora förvänt-
ningar även på årets upplaga.

– Edetfestivalen har blivit 
en folkfest i dess rätta bemär-
kelse med glädje och fin 
gemenskap. Det har tack och 
lov varit väldigt få incidenter 
under årens lopp och det är vi 
givetvis tacksamma för. Våra 
vakter och polisen gör ett jät-

tebra jobb, säger Molin.
Nu håller arrangören 

tummarna för att väderleken 
är med dem. Skulle så vara 
fallet är det inte omöjligt att 
det slås ett nytt publikrekord 
på Edetfestivalen.
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Edetfestivalen har blivit en riktig hit
– Till helgen är det dags igen

I LILLA EDET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Feststämningen är alltid på topp när Edetfestivalen äger rum. Till helgen är det dags igen.

Arkivbild: Jonas Andersson

Löpartävlingen Edet Runt är ett självklart inslag i samband 
med Edetfestivalen.

Arkivbild: Allan Karlsson

LILLA EDET. Ett samråd 
för tågstationen i 
Lödöse finns nu att 
bevittna i kommunhu-
set.

Beslut i ärendet 
väntas senare i höst.

– Vi flyttar fram posi-
tionerna hela tiden, 
säger kommunalrådet 
Bjarne Färjhage (C).

Planområdet innefattar för-
utom stationen även viss del 
av spår- och vägområdet, till-
fartsgata, pendelparkering-
ar och busshållplats. Såväl 
gamla E45:an som järnväg ska 
byggas om och få nya sträck-
ningar. För detta har en ar-
betsplan respektive järnvägs-
plan tagits fram.

– Det är många bollar i 
luften just nu. Planen kommer 
upp för beslut i fullmäktige 
senare i år, säger Färjhage.

Banverket ansvarar för 
spårutbyggnaden, Västtrafik 
för stationen och Lilla Edets 
kommun för pendelparkering 

och eventuell service i anslut-
ning till tågstationen.

– Det finns klara gränslin-
jer för vem som gör vad, po-
ängterar Färjhage.

En viss byggnation i om-

rådet Tingberg/Pingstalund 
har påbörjats av en privat 
byggherre, däremot har inte 
kommunen kommit lika långt 
i sitt arbete.

– Vi har mött intressen-

ter och ska träffa några till. 
Förhoppningsvis leder det till 
avtalsskrivning, säger Färjha-
ge.

JONAS ANDERSSON

Samråd för tågstationen i LödöseSamråd för tågstationen i Lödöse

Paul Mäkelä, teknisk chef, och kommunalrådet Bjarne Färjhage vid den skiss som visar hur 
framtidens tågstation i Lödöse och ytorna runtomkring kan komma att se ut.
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