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LILLA EDET. Den av 
kommuninvånarna så 
omtyckta Edetfestiva-
len står åter för dörren.

En viktig nyhet är att 
arrangemanget flyt-
tas från centrum till 
lastbilsparkeringen vid 
Värdshuset.

– Jag ser inga som 
helst nackdelar med 
det, tvärtom. Jag tror 
det kan bli riktigt bra 
om vi har väderleken 
med oss, säger Joakim 
Molin i Lions Club Lilla 
Edet.

Årets höjdpunkt! Det är ingen 
överdrift att påstå att Edetfes-
tivalen överträffar alla andra 
publika evenemang i kom-
munen.

– Det är kul att festiva-
len har blivit en sådan folk-
fest som lockar besöka-
re i alla åldrar, säger Joakim 
Molin som håller i trådarna 
för tionde året i rad.

– Vi är en grupp som hjälps 
åt och alla drar sitt strå till 
stacken. Givetvis känns det 
extra kul när det kommer 
så mycket publik, som höjer 
stämningen i tältet.

När arrangören sökte till-
stånd var parkeringsplatsen i 
centrala Lilla Edet, där fes-

tivalen vanligtvis äger rum, 
markerad som byggarbets-
plats.

– Det fick oss att tänka 
om och förlägga Edetfesti-
valen 2010 till Värdshusets 
område. Personligen ser jag 
bara fördelar med att ha ar-
rangemanget där. Vi kommer 
lite avsides och stör ingen på 
det viset. Det blir också enk-
lare att bygga upp tältet och 
vi slipper att stänga av gator. 
Visst, centrumkänslan för-
svinner men för de som åker 
från Ström eller Göta spelar 
det ingen roll att festivalen 
är vid Värdshuset. Jag ser 
inte problemet, säger Joakim 
Molin.

Lokal prägel
Den lokala prägeln är påtag-
lig även i år. När restaurang-
tältet öppnar på fredagen blir 
det underhållning med G.O. 
Rockalong Band och senare 
på kvällen står det populä-
ra dansbandet Streaplers på 
scenen.

Lördagen är späckad med 
aktiviteter och framträ-
danden. En nyhet är Street 
Soccer for Tolerans.

– Det är ett färdigt koncept 
och ett speciellt sätt att spela 
fotboll på. Man har testat 
detta på Fallens Dagar under 
några år med lyckat resultat. 

Det är förhoppningsvis något 
som ska tilltala våra ungdo-
mar, säger Molin.

Lilla Edets Musikfören-
ing, Martinssons Brasskvin-
tett, Småstjärnor och Jeanet-
te Pettersson avlöser varan-
dra med musikalisk under-
hållning. Kvällen är som de 
senaste åren vikt åt Svenska 
Hits med Good News, som 
den här gången har bjudit in 
Magnus Bäcklund som gäst-
artist.

Framgångsrikt
– Vi har hittat ett framgångs-
rikt koncept som vi försöker 
utveckla lite grann för varje 
år som går. Nu står vi ladda-
de inför helgens festival som 
vi tror ska bli en upplevel-
se utöver det vanliga, säger 
Joakim Molin.

Nämnas bör att löparfes-
ten Edet Runt går av stapeln 
i vanlig ordning på lördagen.

LÖDÖSE. Lödöse bibli-
otek flyttar från Lyck-
hem.

Vid årsskiftet 
kommer boklånarna 
att få ta sig till Lödöse 
Museum.

– En vinn-vinn-lös-
ning, anser kommunal-
rådet Bjarne Färjhage 
(C).

Det har spekulerats mycket i 
Lödöse biblioteks vara eller 

icke vara. Nu är det emeller-
tid bestämt att biblioteket blir 
kvar, dock flyttar verksamhe-
ten vid årsskiftet.

– Vi ser en möjlighet till 
samlokalisering med museet. 
Personligen tycker jag att 
detta är en mycket bra lös-
ning, säger Bjarne Färjhage.

Filial
Lödöse bibliotek, som är en 
filial till huvudbiblioteket i 
Lilla Edet, har så kallad del-

tidsöppning med en ensam 
bibliotekarie.

– Ensamarbetet försvin-
ner, men jag ser också andra 
värden i samlokaliseringen. 
Förhoppningsvis kan vi locka 
en del nya besökare som både 
biblioteket och museet kan 
dra nytta av, avslutar Bjarne 
Färjhage.

JONAS ANDERSSON

Edetfestivalen tar plats vid Värdshuset
– Partypulsen stiger och förväntningarna är högaa är höga

Årets happening i kommunen är utan tvekan Edetfestivalen. Till helgen är det dags igen och 
då blir det fullt drag i tältet, som i år har flyttat från centrum till Värdshusets lastbilsparke-
ring.                    Arkivbild: Jonas Andersson

FESTIVALSUGEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Lödöse bibliotek flyttar från Lyckhem till museet vid årsskiftet.

Biblioteket i Lödöse flyttar
– Tar plats i museet vid årsskiftet

Besök vår utställning
och se vårt sortiment
av vikarmsmarkiser,
fönstermarkiser, persienner,
lamell- och plisségardiner.
                           www.kungalvssolskydd.se
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