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LILLA EDET. Det blir en 
intensiv höst för Stre-
aplers trummis och 
tillika sångare, Kjetil 
Granli.

Efter en välbehövlig 
semester återupptas 
turnerandet samtidigt 
som det nya huset i 
Lilla Edet ska göras 
färdigt.

– I november är det 
planerat inflyttning. 
Det är också då som 
vi släpper vår nya cd, 
säger Kjetil till lokaltid-
ningen.

50-årsjubilerande Streap-
lers har upplevt en fantastisk 
sommar och slagit publikre-
kord på ett flertal ställen där 
de dragit fram.

– Det har varit ett kanonår 
så här långt. Jubileet som vi 
hade på Liseberg i maj blev 
jättelyckat och sedan har det 
bara rullat på, säger Kjetil.

I samband med jubileums-
showen valde en av tvilling-
arna, Göran Liljeblad, att 
tacka för sig. Göran som var 
med och startade bandet för 
50 år sedan finns dock kvar i 
kulisserna.

– Han är inte med på 
scenen längre, men i allra 
högsta grad delaktig i arbe-
tet som görs runt Streaplers, 
säger Kjetil och fortsätter:

– Henrik Uhlin från Fla-
mingo är en värdig ersättare, 
duktig musiker och en härlig 
kille. Han går verkligen hem 
hos publiken.

Streaplers har återuppta-
git spelandet efter en kortare 

semester. På fredag håller de 
traditionen vid liv genom att 
uppträda på Edetfestivalen.

– Det är årets höjdpunkt! 
Jag tycker det är oerhört 
roligt att få spela på hem-
maplan och att folk verkligen 
ställer upp och kommer.

Fallfärdigt hus
På ledig tid försöker Kjetil 
Granli att tillsammans med 
hantverkare, släkt och vänner 
att färdigställa det närmast 
fallfärdiga hus som familjen 
köpte förra året och som är 
beläget en snedspark från 
Ekaråsens idrottsplats.

– Vi föll för atmosfären. Vi 
har bytt panel och lagt nytt 
tak. Nu återstår det invän-
diga arbetet, men går allt 
som planerat ska vi kunna 
flytta in någon gång i novem-

ber, säger Kjetil.
Samtidigt som renove-

ringsarbetet med huset fort-
skrider är Kjetil och övriga 
Streaplers-medlemmar mitt 
inne i produktionen av en ny 
platta.

– Den ska också vara klar i 
november. I samma veva ska 
tv visa en dokumentär om oss 
och lagom till jul ska vi lan-
sera vår dvd från jubileums-
showen.

Det låter som ni har en 
hel del på gång? 

– Ja, och det är vi tack-
samma för. Vi fortsätter att 
fira jubileumsåret, men tar 
också avstamp mot nästa 
50-årsperiod, skrattar Kjetil 
Granli.

LILLA EDET. Om- och 
tillbyggnaden av Fol-
kets Hus pågår för 
fullt.

Projektet beräknas 
vara klart senast våren 
2010.

– Jag vill säga grattis 
till kommuninvånarna 
som får en supermo-
dern anläggning, säger 
Folkets Hus-chefen 
Tommy Hallenberg.

Att renoveringsarbetet med 
Folkets Hus är igång har väl 
knappast undgått någon i 
Lilla Edet. Tommy Hallen-
berg, som för närvarande är 
stationerad i kommunhuset, 
följer bygget med stor entu-
siasm.

– Det är naturligtvis oer-
hört inspirerande att se vårt 
nya Folkets Hus ta form, 
säger Hallenberg till Aleku-
riren.

Utvändigt sker byte av 
tak och puts av tegelfasaden. 
Samtliga fönster byts ut och 
en ny entré skapas. Inomhus 
byts all el och ventilation och 
det blir en förändrad planlös-
ning med fler öppna ytor.

– Restaurangen blir också 
större än tidigare. Möbler 
och färgsättning får en 
modern design, avslöjar Hal-
lenberg.

Folkets Hus i Lilla Edet 
förses med 3D-biografi, som 
kommer att kunna erbjuda 
livesändningar från Metro-
politan i USA.

– Vi får den senaste digi-
tala tekniken. Tanken är att 
vi ska visa bio i princip året 
runt. Jag tror på ett fantas-
tiskt uppsving.

Konferenslokaler ska 
iordningställas med hög tek-
nisk nivå. Vidare förbereder 
Hallenberg för ett bredare 
utbud av kultur- och nöjes-
aktiviteter.

– Med de nya lokalerna 
finns bara möjligheter. Vi 
håller på att arbeta fram en 
ny hemsida som ska vara 
klar i vinter, avslutar Tommy 
Hallenberg.
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Kjetil Granli tillsammans med döttrarna Maja, 2 år, och Ella, 
5 år, vid huset i Lilla Edet, som ska stå inflyttningsklart i 
vinter. Samtidigt som Kjetil snickrar på huset förbereder han 
sig för höstens turnerande med Streaplers. På fredag upp-
träder det 50-årsjubilerande dansbandet på Edetfestivalen.

Ett nytt Folkets Hus växer fram

Just nu pågår om- och tillbyggnaden av Folkets Hus i Lilla Edet. Projektet beräknas vara 
klart våren 2010.

LILLA EDET. Lilla Edets 
kommun har gjort en 
ny avfallsupphandling.

Från och med den 
1 september kommer 
hushållssoporna att 
köras till Renova i 
Sävenäs.

Samtidigt försvinner 
systemet med gröna 
och röda påsar.

Hushållssoporna kommer 
inte längre att köras till Hel-
jestorp i Vänersborg där de 
fram till nu har delats upp i 
två fraktioner, brännbart och 
rötningsbart.

– Vi gick ut med tuffa kri-
terier i den upphandling 

som kommunstyrelsen be-
slutade om för ett år sedan. 
I upphandlingen tog vi lika 
stor hänsyn till miljön som 
priset, det var fifty-fifty, 
förklarar kommunalrådet 
Bjarne Färjhage (C).

Brännbart avfall
Efter avslutad upphand-
ling visade det sig att det 
fortsättningsvis blir enbart 
brännbart avfall.

– Det var en stor över-
raskning för mig att enbart 
brännbart visade sig mer 
miljövänligt. Således finns 
inget krav på färgade påsar 
efter den 1 september, säger 
Färjhage.

Däremot uppmanar 
Bjarne Färjhage kommun-
invånarna att bli flitigare på 
att använda de blå contain-
rar som finns uppställda på 
olika håll i kommunen.

– Vi i Lilla Edet är dåliga 
på detta. Det finns fraktio-
ner för plast, glas, kartong, 
burkar och så vidare. Kon-
sumenterna betalar redan en 
produktionsavgift och skat-
tebetalarna tvingas sedan 
betala en gång till efter-
som vi får det i soporna. Här 
finns mycket att göra, säger 
Färjhage.

Ny avfallsupphandling klar
– Nu ska soporna köras till Sävenäs

En ny avfallsupphandling är klar för Lilla Edets kommun, som innebär att från och med den 1 
september körs soporna till Sävenäs i Göteborg. Samtidigt uppmanar kommunalrådet Bjarne 
Färjhage invånarna att använda de blå containrarna i allt större utsträckning.
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