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Lörd 28 november kl 10-15 
på Tvetgatan 9 i Kungälv
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LILLA EDET. Under en 
lång följd av år har det 
arrangerats julmarknad 
i Lilla Edet.

Årets firande blir 
dock starten på något 
nytt.

– Det är betydligt fler 
personer som är enga-
gerade i årets aktivite-
ter och marknaden ska 
bygga mer på stäm-
ning och trivsel, säger 
näringslivsutvecklare 
Helene Evensen.

De workshops inom handels-
utveckling som skett i Lilla 
Edet under hösten har bland 
annat lagt grunden till en 
marknadsgrupp med fokus 
på centrumaktiviteter. Som 
en följd av detta kommer 
årets julmarknad ske i delvis 
ny tappning.

– Jag måste ge en stor eloge 
till de handlare som har en-
gagerat sig i just denna fråga. 
Förhoppningsvis kan årets 
julmarknad bli avstamp för 
något nytt, som kan utvecklas 
ytterligare i framtiden, säger 
Helene Evensen.

Ett drygt 20-tal utställa-
re har knutits upp. Besökar-
na till julmarknaden kommer 
att kunna ta del av hembakat, 
hantverk, keramik, smyck-
en med mera. Dessutom 
kommer butikerna att hålla 
extraöppet och för barnen 
sker en hel del roliga akti-
viteter.

– Det blir ponnyridning, 
julsagor på biblioteket och 
räddningstjänsten kommer 
till centrum för att visa upp 
en av sina brandbilar. Givet-
vis blir det besök av tomten 
som tar emot barnens öns-
kelistor, säger Helene Even-
sen.

– Det är väldigt roligt att 
butikerna är med på tåget och 
bjuder till lite extra den här 
aktuella dagen. Som goda ex-
empel kan nämnas Café Sött 
& Nött som har engagerat en 
trubadur och hos Boström 
blir det marsipanverkstad.

Vidare kan nämnas scou-
ternas årliga skyltfönster-
runda och Göta Älvdalens 
Lucia som gästar torget för 
att sjunga in julen.

– Har vi bara lite tur 
med vädret kan det komma 
mycket folk. Nu tar handlar-
na ett samlat grepp och då får 
vi hoppas att responsen blir 
därefter, avslutar Helene 
Evensen.

Julmarknad i ny tappning
– Fler besökare ska lockas till torget i Lilla Edet

Nu på söndag arrangeras det julmarknad i Lilla Edet, med en Nu på söndag arrangeras det julmarknad i Lilla Edet, med en 
del nyheter på programmet. Självklart kommer tomten att del nyheter på programmet. Självklart kommer tomten att 
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LÖDÖSE. I fredags bjöd 
kommunledningen in 
byggföretag som är 
intresserade av att 
delta i exploateringen 
av Tingberg/Pingsta-
lund.

Responsen blev 
mycket god.

Ett 15-tal intressen-
ter, såväl lokala som 
regionala entreprenö-
rer, kom för att ta del 
av informationen.

Samhällsbyggnadschef Paul 
Mäkelä hälsade välkommen 
och kommunalrådet Bjarne 
Färjhage (C) redogjorde 
om planerna som finns för 
utvecklingen av Tingberg/
Pingstalund. 

– Vår vision är att utveck-
la ett område runt tågstatio-
nen. Just nu är vi inne i för-
verkligandet av detaljplanen 
för Tingberg/Pingstalund, 
säger Färjhage.

Öka invånarantalet
Lilla Edets kommun hoppas 
kunna öka invånarantalet i 
den södra delen med ett par 
tusen personer på sikt. 

– I den första planen hand-
lar det om 150 lägenheter, 
förklarar Färjhage.

Kommunen har hittills 
skrivit optionsavtal med två 
aktörer, som visat intres-
se för att exploatera områ-
det. Det är Globalhus och 
Brik Kb Älvängen i samver-
kan med Mjöbäcksvillan. I 
det sistnämnda fallet handlar 
det om 50 så kallade koope-
rativa hyresrätter, fördelat på 

två etapper.
– Inom tre månader måste 

entreprenörerna presentera 
ett koncept för sin byggna-
tion, i annat fall mister de sitt 
optionsavtal, säger Färjhage.

– Jag är mycket glad över 
det intresse som visades för 
fredagens sammankomst och 
det är med tillförsikt vi ser 

fram emot Lödöses utveck-
ling, avslutar Bjarne Färjhage.

Stort intresse för exploatering i Lödöse
– Området runt tågstationen ska bebyggas
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Bengt Bengtsson från Brik Kb Älvängen i samverkan med Mjöbäcksvillan har erhållit option 
av Lilla Edets kommun för byggnation av kooperativa hyresrätter i området Tingberg/
Pingstalund. Här ses Bengt tillsammans med kommunalrådet Bjarne Färjhage, Peter Tifelt, 
ordförande för Företagarna Ale/Lilla Edet, samt två lägenhetsintressenter i Rolf Dahlin, 
Älvängen, och Ingela Jacobsson från Lödöse.

LILLA EDET. Leader 
Göta älv har beviljat 
80 000 kronor i eko-
nomiskt stöd för en 
förstudie kring utveck-
ling av Ströms slotts-
park i Lilla Edet.

Projektidén går ut på 
att genom vissa reno-
verings- och utveck-
lingsinsatser skapa en 
sammanhållen miljö av 
Ströms slott, slotts-
parken, båthamnen och 
slussen. 

Målet är att få till 
stånd en miljö med 
högre attraktions-
kraft än vad som finns 
i dag och att skapa 
en mötesplats för 
såväl besökande som 
boende i Lilla Edet med 
omnejd.

Ströms slottspark ligger 
centralt beläget i Lilla 
Edets centrum och i nära 
anslutning till Lilla Edets 
båthamn. Parkområdet 
ägs idag av det kommunala 
fastighetsbolaget Leifab 
och består av stora grönytor 
vars potential inte till fullo 
nyttjats. I parken finns det 
utrymme och möjligheter 
att anordna både kultur- 
och fritidsaktiviteter såsom 
boule, minigolf, sång och 
teater, events, midsom-
marfirande, servering mm i 
en anrik slottsmiljö. Ströms 
slott och parkens historia 
vittnar om att här tidigare 
har funnits både en handels-
trädgård, växthus och köks-

trädgård. Ströms slott har 
en ursprunglig historia som 
barockanläggning och var 
en av Sveriges mest unika 
arboretum. Delar av detta 
går säkert att upprätta igen 
och skapa ett ”Gunnebo 
slott” i miniatyr där slotts-
parken utgör en mötesplats 
för besökande som såväl för 
boende i Lilla Edet med 
omnejd.  

Parken kan med relativt 
små medel bli en plats för 
både unga och gamla att 
mötas och umgås. Parken 
med dess vackra läge, lum-
miga grönytor, närheten till 
älven och det anrika Ströms 
slott bidrar till att parken 
har goda förutsättningar att 
bli ett trevligt utflyktsmål 
och turistattraktion. 

Förstudien avser att 
undersöka vilka aktiviteter 
och verksamheter som 

på bästa sätt bidrar till att 
parken och båthamnen kan 
öka turistströmmarna och 
leda till att området blir en 
aktiv mötesplats för både 
boende och turister. Studien 
skall resultera i en strategisk 
och operativ affärs- och 
projektplan där både kultur, 
fritid, service och kommer-
siella näringar ingår som 
olika delar.

ULW Miljö & Kvalitet, 
Ulf Wetterlund, blir pro-
jektledare för studien som 
skall vara klar i slutet av 
januari. Till sin hjälp har 
han en arbetsgrupp som 
består av både föreningsre-
presentanter samt kommu-
nala företrädare. Studiens 
resultat skall sedan utgöra 
underlag för genomföran-
den av konkreta delprojekt 
inom parkens anläggning.
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Ekonomiskt stöd för utveckling stöd för utveckling 
av Ströms slottsparkslottspark

Ulf Wetterlund har blivit utsedd till projektledare.Ulf Wetterlund har blivit utsedd till projektledare.


