
2 3 4
Anna Wadström

17 år, Alafors

Studerar: SKF Tekniska gymnasium år 3
Min bästa sida: Glad, omtänksam, entusiastisk
Min sämsta sida: Morgontrött
Drömyrke: Civilingenjör
Drömresa: Maldiverna
Vem får förlja med: Mina vänner
Sångerfarenheter: Sångpedagog 5 år, musikal-
grupp
Fritidsintressen: Dansa, sjunga, skidor, fotboll
Varför vill du bli Ale lucia: För att jag älskar att 
sjunga och alltid har drömt om att bli Ale Lucia
Favoritjulsång: Det hände sig i Betlehem

Var med och utse Ale Lucia 2010

5 7

1

6

Fanny LaBrosse
16 år, Bohus

Studerar: Estet musikal på Mimers Hus år 1
Min bästa sida: Glad, positiv och noggrann
Min sämsta sida: Stavning
Drömyrke: Musikalartist
Drömresa: New York
Vem får förlja med: Min glada kusin Lina
Sångerfarenheter: Varit med i olika barnkörer, 
tagit sånglektioner och gått i musikalteater
Fritidsintressen: Sång, dans och teater
Varför vill du bli Ale lucia: Det är en jätte rolig 
erfarenhet
Favoritjulsång: All I want for christmas is you

Ellenor Lorentsson
17 år, Hålanda

Studerar: Estet musik-sång på Ale gymnasium år 2
Min bästa sida: Ambitiös
Min sämsta sida: Lättirriterad
Drömyrke: Musikalartist och sångpedagog
Drömresa: Nya Zeeland
Vem får förlja med: Alla mina vänner
Sångerfarenheter: Sångpedagog 4 år, kör, varit 
med i musikalgrupp och ett teatersällskap
Fritidsintressen: Sjunga, spela teater och träna
Varför vill du bli Ale lucia: Jag älskar att sjunga 
och att bli Ale Lucia hade varit en rolig upplevelse
Favoritjulsång: Do they know it's christmas

Malin Hagman
17 år, Surte

Studerar: Musikal på Mimers Hus år 2
Min bästa sida: Glad och sprallig
Min sämsta sida: Morgonsur
Drömyrke: Musikalartist
Drömresa: Italien
Vem får förlja med: Pojkvän, familj och en vän
Sångerfarenheter: Sjungit i kör ca 10 år, musik-
klasser på högstadiet, sommarmusikant 2010
Fritidsintressen: Bugga, sjunga, drama, gitarr
Varför vill du bli Ale lucia: För att det är en bra 
erfarenhet och det är väldigt kul
Favoritjulsång: Jul, jul, strålande jul

Daisy Sandgren
17 år, Ryd

Studerar: Sammhäll IT/ekonomi på Ale gymnasium år 2
Min bästa sida: Vill alltid göra rätt för mig, alltid glad
Min sämsta sida: Dålig på att hålla tider (ibland)
Drömyrke: Jurist
Drömresa: Jorden runt
Vem får förlja med: Min familj och en nära vän
Sångerfarenheter: Spelar gitarr och lite piano
Fritidsintressen: Rida mina hästar och tävla med 
dem, vara med kompisar och sjunga
Varför vill du bli Ale lucia: För att det kommer bli 
en upplevelse för livet och jag gillar att göra folk glada
Favoritjulsång: Tänd ett ljus

Vicktoria Weglin
16 år, Nol

Studerar: Handel på Hulebäck år 1
Min bästa sida: Gillar att prata, bra humor
Min sämsta sida: Dåligt temperament
Drömyrke: Stylist
Drömresa: Kina
Vem får förlja med: Hemligt
Sångerfarenheter: Jag har sjungit på skolavslut-
ningar och i kyrkan
Fritidsintressen: Vara med kompisar och träna
Varför vill du bli Ale lucia: Jag vill börja sjunga igen 
och detta är en bra start. Det är väldigt roligt också.
Favoritjulsång: Tänd ett ljus

Jessica Rodin
16 år, Surte

Studerar: Teknik på Mimers Hus år 1
Min bästa sida: Glad
Min sämsta sida: Jag är lite klantig
Drömyrke: Ingenjör
Drömresa: Jorden runt
Vem får förlja med: Först till kvarn
Sångerfarenheter: Varit med i flera olika körer
Fritidsintressen: Sjunga, spela gitarr, biljard, 
umgås med kompisar
Varför vill du bli Ale lucia: Jag tycker det är en 
kul grej och för att jag älskar att sjunga
Favoritjulsång: Santa Claus is coming to town

Lina Lindström, Ale Lucia 2009
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NOL. En enkätunder-
sökning för samtliga 
kommunens grundsko-
leelever håller att för-
beredas.

Den nätbaserade 
undersökningen ska 
beröra ämnena trygg-
het, trivsel och diskri-
minering.

Enkätsvaren blir ett 
underlag för den nya 
likabehandlingsplanen 
som ska tas fram.

Det är kuratorer och social-
pedagoger, ur den så kallade 
Skolsociala gruppen, som lagt 
grunden för den enkätunder-
sökning som ska genomföras.

– I vårt uppdrag ligger 
det att arbeta med likabe-
handlingsplanen, förklarar 
Martin Löwendahl, social-

pedagog på Aroseniusskolan.
Enkäter har funnits tidiga-

re, det som är skillnaden nu är 
att kommunen tar ett samlat 
grepp i ämnet. 

– Eleverna får samma 
enkät och den görs vid samma 
tidpunkt, säger skolkurator 
Jenny Wennerström.

Elevdagar har genomförts 
där två elever från respekti-
ve låg- och mellanstadiesko-
la, samt tre elever från varje 
högstadieskola, har närvarat. 

– Tanken är nämligen att 
göra tre enkäter; F-3, 4-6 och 
7-9. För att frågorna ska bli 
rätt formulerade har vi använt 
oss av elever från de olika sta-
dierna, säger Jenny Wenner-
ström och fortsätter:

– Målsättningen är att 
skapa delaktighet och elev-
inflytande, och en enkät som 

riktar sig till målgruppen. 
Enkäten förväntas synliggö-
ra och ge insikt kring rådande 
attityder och föreställning-
ar som det förebyggande ar-
betet bygger på. Enkäten ska 
ses som ett led i ett välfung-
erande årshjul med arbetet 
kring arbetsmiljö och likabe-
handling.

Undersökningen beräk-
nas ske på skolorna i febru-
ari. Efter det analyseras och 
utvärderas enkäten.

– Det blir 10-15 frågor 
som eleverna kommer att få 
svara på, säger Jenny Wen-
nerström.

Trygghet, trivsel 
och diskriminering
– Enkätundersökning ska genomföras i grundskolan

I FOLKETS HUS

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Lokaltidningen hälsade på i Folkets Hus, Nol, där en elevgrupp från årskurs 5 hade sam-
lats för att ta fram åldersanpassade frågor till den enkätundersökning som ska genomföras i 
början av nästa år. Kommunens grundskoleelever ska få svara på frågor om trygghet, trivsel 
och diskriminering.

Delaktighet. Eleverna får vara med och framföra sina åsikter inför den kommande enkätun-
dersökningen.
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SKYLTLÖRDAG 

MED FISKDAMM OCH LOTTERI 
PÅ ICA KVANTUM!

Kassler

3990/kg
Scan. Svensk Köttråvara. Ca 1 kg

Benfri. I bit
Max två köp per kund

Clementiner 
i nät

990/st
ICA Spanien. 1,5 kg Klass 1

Jfr pris 6,60/kg

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller 
leverantörsförseningar. Priserna gäller v 47 

 Skyltlördags-
extra
Lördag 10-15
Fiskdamm för alla 
barn 

Lotteri med fina vinster. 

Vi bjuder på Glögg o 
Pepparkakor

Pengarna går till 
träningsläger för 

Potatisgratäng

 990/st
ICA 800g Kyld
Jfr pris 12,37/kg

Max 2 köp per kund

Margarin

15:-/st
Milda 1 kg

Max 2 köp per kund
Finns laddat på ditt ICA kort.

Rostbiff

 1495/hg
Direktchark

Pris utan självskanning 24,95/hg

Tulip SnackTime
Kycklingklubba

Kavli och Gille
Ädelost o Pepparkakor

Veckans 
Provsmak!
Tors - fre 11-19

I manuella disken
”för dig med självskanning”

Gott med 
potatisgratäng



Erbjudanderna gäller onsdag 24/11 - söndag 28/11 - 2010

Julshopping 

���

���

20%
på hela vårt ljussortiment

20:-rabbat

Methoddraine Detox

20%
Ekelunds julhandukar

20%
på alla joggingskor

oavsett tidigare pris

20%
på alla parfymer

20%
Gröna druvor i ask

ICA 500g
Kärnfria Klass 1

på alla solglasögon

20%20%
på all parfym

20%
Fudge och Tigi

20:-
vid köp över 100kr

Snö märkesvaror
20%

20%
på alla kläder

Höstrea

NU STARTAR

på torget!

20:-
för enpack strumpor

20%
på valfri Medstop vara
Öppet alla söndagar i advent 11-15

20%
på kaffe och bakelse

ord pris 49:-

Frukt&Grönsakshuset

20%
på en påse lösviktste

Fri parkering 
Generösa öppettider

Nära till allt
Systembolag, Apotek, Bank

20%
på ord. pris

Hamburgertallrik 
och läsk

20%
på EverClean Kattsand

20:-
för 2st Ahlgrensbilar

125g Fågelfrö i lösvikt
20%

20%
på startpaket till alla 
mobil-abonnemang
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Besök vår utställning
och se vårt sortiment
av vikarmsmarkiser,
fönstermarkiser, persienner,
lamell- och plisségardiner.
                           www.kungalvssolskydd.se
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Utmarksvägen 18.  Tel. 0303-644 96.  Öppet: Mån-tors 14-18,  fre 14-16

MARKISER

NÖDINGE. Barnbokens 
dag är ett årligen 
återkommande arrang-
emang.

Lördagens bokfest på 
Ale bibliotek lockade 
många barn i olika 
åldrar.

Årets arrangemang 
hade tema drakar och 
dinosaurier.
Det var många flickor och 
pojkar som kom till Barnbo-
kens dag på huvudbiblioteket 
i Nödinge. Några kittlades 
säkert av tanken över att få 
träffa drakar och dinosaurier. 
Ingen blev heller besviken 
då arrangören hade gjort sitt 
yttersta för att leva upp till 
temat.

Två sagostunder genom-
fördes med god uppslutning 
vid båda tillfällena. Bokfiske-
damm, försäljning av böcker, 
café och pyssel stod också 
på programmet. Arrang-
emanget avslutades med 
en föreställning av Teater 
Jaguar.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Linnea och Filip Dilot från Lödöse besökte Barnbokens dag och undrade vad draken Sara 
Dahl var för figur.

Sofi Viehmann från Nol läser tillsammans med sonen Tim, 6 år.

Sagostunden för de små tilldrog sig stor uppslutning.

Tim Ivarsson, 6 år från Nödinge, visade sig vara en hejare på 
att måla drakar.

Bokfest med drakar och dinosaurier
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Stenungsund

Göteborg

Mot 
Marstrand

Mot Romelanda/
Lilla Edet

Mc Donalds
ICA Maxi

Sjukhus

* Lekia
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Kungälv

Här hittar 
du oss!

Öppettider: Måndag-Fredag 10-18, Lördag-Söndag 10-15

1000
kvm

Kungälvs 
största 
leksaksaffär!!!

På

Massor av 
erbjudanden
i butiken!
Välkommen!

Gratis 
parkering!

Träffa
tomten
27/11

*  Kom och träffa   
 Jultomten!

*  Gör ditt egna   
 julpyssel

*  Dans kring 
 granen

* Julklappstävling

* Vi bjuder på   
 glögg och 
 pepparkakor

Hello Kitty dator
Kombinerar lek och lärande. Bokstäver, 
ord, siffror och engelska lärs ut på ett 
lekfullt och roligt sätt.   
Ord.pris 599:-  Spara 200:- 399:-

NU

Brio Träjärnväg
En stor sats med brios träjärnväg. Komplett 
med 2 log, vagn, bro och 
stationshus. Totalt 29 delar
Ord.pris 599:-  Spara 200:-

399:-
NU

Tobbes Trollerilåda
Lär dig trolla med Tobbe trollkarl. 
Innehåller 30 olika trick och illusioner.
Ord.pris 249:-  Spara 70:-

179:-
NU

STOR KAMPANJ MED  
PIPPI LÅNGSTRUMP

Träffa jultomten 
den 27/11 på Lekia!

Ville Villekulla

Hoppetossa

Figurpaket

499:-

99:-
NU

Stor kampanj med Pippi Långstrump. Lek med 
huset Villa Villekulla eller båten Hoppetossa. 
Välj bland alla kända fi gurer som kapten Efraim, 
Prussiluskan, Kling & Klang och givetvis 
Pippi, Tommy och Annika.

Ord pris: 499 kr

399:-
NU

Ord pris: 129 kr

Byggmästaregatan 8  Tel. 0303-248 100

Nu öppnar vi en butik på Västra Gatan 72 (fd Annas Babyshop)

Veckans erbjudande gäller i båda butiker men lördagens aktivitet med 

Jultomten gäller endast i vår stora butik på Byggmästaregatan 8.

Söndagöppet i båda butikerna ända fram till jul!
Ny 

butik!



Handla i fästliga Kungälv
�����������
�������������
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Inklusive syntest 
Båge • Fodral

Svennes 
Ur & Optik
G L A S Ö G O N H U S E T

Västra gatan 68, Kungälv 
Tel 0303-101 58

Enkelslipade Fr 400:-

Fr 800:-Dubbelslipade

Fr 1.800:-Progressiva

ALLT FÖR FÖTTERNA 
BARN, DAM & HERR

ALLT FÖR FÖTTERNA 
BARN, DAM & HERR

Södra gränden 1, Liljedal Tel 0303-100 34
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Lisa

HÅRFIN TILL 
JUL & NYÅR
�������������

AnnikaLena 

Västra Gatan 59, KUNGÄLV

Tel. 0303-106 19

www.jeanetteoco.se

Therese

MaddeMikaela

Tröja
499:-

50:- rabatt 
på ALLA tröjor

 Soya   CECIL  

StenungsTorg  0303 -77 10 90  
 Hon & Han, Kungälv  0303 -592 00

Välkomna önskar 
Ingela & Susann med personal

Skjortor 
          från      199:- 

Gäller tom 101105

Tröja
499:-

    

Byggmästaregatan 8  Tel. 0303-248 100

Öppettider: Måndag-Fredag 10-18, Lördag-Söndag 10-15

ördag 9 oktober. Vi öppnar kl 9 och det är först till 
kvarn som gäller på specialpriserna.

 Välkommen!

Vi är ett lokalt städbolag i Ale 
som förutom traditionell 
städservice även erbjuder 
olika sorters kringservice.

- Vi levererar städning 
 till högsta kvalité
- Vi arbetar i Ale,
 Kungälv och 
 Lilla Edets kommun.

För kontakt och offert 0709-50 94 88KSB STÄD

Tel. 0303-174 00 
Trädgårdsg. 24, mittemot fi skhandlar’n 

Öppettider: Måndag-fredag 09.30-18.00 (lunchstängt 13-14)

KUNGÄLV

Mån-fre: 10-18, Lör: 10-15 Sön: 11-15
Västra Gatan 67, Kungälv 0303-92415 • www.nillashop.se

S K Y LT S Ö N D A G S E R B J U D A N D E

GÄLLER 27 - 28 NOV.
GÄLLER EJ AUGUST SILK , N.Y.D.J . JEANS ,
KAN EJ KOMBINERAS MED ANDRA ERBJUDANDEN

30% RABATT 
PÅ VALFRITT 
PLAGG ��������

Södra gränden 1, Liljedal Tel 0303-100 34

Hemlängtan!
Sköna hemmakvällar blir ännu skönare 
när toffeln är av 100% ren ny ull. Och 

lättare att längta hem till när den 
är uppbyggd för hålfoten, erbjuder 
en självreglerande temperatur och 

dessutom är tvättbar. Ulle fi nns i fl era 
modeller, många färger och storlekar 

som passar hela familjen.

LÄSGLASÖGON 
PÅ KÖPET!*

*Vid köp av 
progressiva 
glasögon till 
ordinarie pris får du  
ett par läsglasögon 
4/2 på köpet.
Kan ej kombineras 
med andra 
erbjudande eller 
rabatter

Hos oss är 
du inte en i 

mängden!
Suzana 

med personal 
hälsar dig 

välkommen

ÖPPETTIDER
MÅN-FRE 10-18

LÖRDAG 10-15
SÖNDAG 11-16

SKYLTSÖNDAG 28 NOVEMBER KL 11-16
Succé från Bondens Dagar

Kolbulle med 
lingonsylt

PinntomtarFärdiga
jularbeten 

säljesMed reservation för slutförsäljning

1:-/st
REABORD
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26:e November 
Våra leverantörer på plats kl. 8-16

Välko
mna!

Program (Vi bjuder på mat)

MÄSSDAG

08.00-10.00 Frukostbord
11.00-14.30 Grillkock på plats
13.00-15.00 Eftermiddagskaffe
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Är på plats 11-13 samt håller i en tävling. 
För varje order över 300:- går 25:- till Klubben.
(Gäller ej gas/gasol.)
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Nu har Ale kommuns 
kulturstipendiater för 2010 
utsetts. Juryn har haft ett 
digert arbete med att utse 
stipendiater bland många 
kvalificerade sökande och 
föreslagna. 

Stipendierna kommer att 
delas ut vid Konsert i juletid 
med Cyndee Peters och 
pianist Daniel Stenbaek i 
Ale gymnasium, söndagen 
den 5 december. 

Årets stipendiater är: 
Martti Risku tilldelas ett 

arbetsstipendium om 15 000 
kronor för arbete till kom-
mande utställningar 2011 
med följande motivering: 

”Med en utpräglad för-

måga till att smälta samman 
hantverk med stort konst-
närskap skapar Martti sin 
brukskonst med ett eget 
unikt uttryck.”

FUB i Ale tilldelas ett 
arbetsstipendium om 5 000 
kronor för arbete med kom-
mande föreställning med 
följande motivering: 

”Genom sitt unika enga-
gemang och med scenen 
som sin arena visar FUB 
i Ale på kraften i det egna 
skapandet i mötet med sin 
publik.” 

Jenny Korhonen tillde-
las belöningsstipendium om 
2 500 kronor. 

Motivering: 

”Med stort mod i en 
begåvad konstnärssjäl lyfter 
Jenny sin unga ensemble till 
oanade höjder på Pelartea-
terns stora scen.”

Patrick van’t Hof tillde-
las belöningsstipendium om 
2 500 kronor .

Motivering: 
”I ett stort och rymligt 

hjärta pumpar ett engage-
mang och en kärlek till tea-
tern som gör Patrick till det 
föredöme han är för samtliga 
verksamma i Nol/Alafors 
kulturförening.” 

❐❐❐

Ales kulturstipendiater utsedda
FUB i Ale tilldelas ett arbetsstipendium om 5 000 kronor.            Arkivbild: Jonas Andersson

Rockstone S110

VÄRDECHECK Rabatten gäller Goodyeardäcken Ultragrip ICE+, 
Ultragrip  Performance 2, Ultragrip Extreme, 

Wrangler Ultragrip, Pirellidäcken Carving Edge och 
Snow Control II samt Yokohamadäcket Iceguard 30.

NAMN      TEL

100  kr/däck 
Gäller 15”
och mindre 200  kr/däck 

Gäller
16” 300  kr/däck 

Gäller 17”
och större

Erbjudandet gäller privatpers vid köp av 4 däck, 
t o m 28/11 2010, så långt lagret räcker. Kan ej 
kombineras med andra erbjudanden eller avtal.

DÄCKIA GÖTEBORG | Exportgatan 22 | 031-742 32 30 | www.dackia.se

per däck

Plötsligt händer det

Goodyear  Ultragrip Ice+

Klart på bilen-pris

fr 1095:-
/däck

med värdecheck

M
ON

TE
RA

T O
CH KLART PÅ BILEN

Pirelli Carving Edge

Klart på bilen-pris

fr 1158:-
/däck

med värdecheck

M
ON

TE
RA

T O
CH KLART PÅ BILEN

Klart på bilen-pris

fr 770:-
/däck M

ON
TE

RA
T O

CH KLART PÅ BILEN

NYHET!

FABRIKS-
FÖRSÄLJNING/
DÄCKSERVICE

Prisexempel: 
185/65-15 MS2 Exellence dubbat: 

725:- 
inkl. mont. och balansering!

185/65-15 MSQ odubbat: 

675:-
 Hjärtligt välkomna!

Svenska Miljödäck AB • Knuts väg 2 • SKEPPLANDA • Tel 0303-33 70 00

MS2 Exellence

LÖRDAG 20 
OCH 27 NOV

ÖPPET 
09.30-14.00
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DAGS FÖR
VINTERDÄCK!
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LÖDÖSE. Ett initiativ för 
de hemlösa.

Som dragplåster till akti-
viteten har Rubb & Stubb 
låtit anlita Helene Eklund, 
alias ”Robinson-Helene”.

– Pengarna som vi får in 
under dagen skänker vi till 
Faktum, förklarar salong-
ens ägare, Lotta Lennarts-
son.
När Jul i byn firas i Lödöse, sön-
dagen den 5 december, kryddas ar-
rangemanget av ett helt nytt inslag. 
Det är tjejerna på Rubb & Stubb 
som har bestämt sig för att ge-
nomföra en insamling till förmån 
för Faktum.

– Idén föddes tidigare i höst när 
Helene och jag varit inne i Göte-
borg. På väg hem stötte jag ihop 
med en uteliggare. Jag köpte tid-
ningen Faktum av honom, vilket 
jag alltid gör då jag får tillfälle. Vi 
pratade en stund, skrattade ihop, 
innan jag begav mig hemåt. På 
vägen hem slog det mig hur olika 
våra liv ser ut och att vem som helst 
faktiskt kan drabbas av hemlöshet.

– Jag ringde till Helene som 
omedelbart visade sitt intresse. 
Här såg vi en möjlighet att kunna 
dra nytta av varandras tjänster och 
göra en riktigt bra grej för ett gott 
ändamål, förklarar Lotta.

Tanken är att Rubb & Stubb 
håller öppet som vanligt, frisörer-
na tar inte ut någon lön utan skän-
ker istället sina intjänade pengar till 

Faktum.
– Vi skänker vår arbetskraft 

och kundernas pengar kommer de 
hemlösa tillgodo, säger Lotta och 
tillägger:

– Parallellt kommer det att pågå 
ett lotteri utanför salongen där 
våra givmilda leverantörer spons-
rar med fina priser.

”Robinson-Helene” kommer 
att närvara under hela dagen, skriva 
idolkort och svara på frågor om sin 
tid på ö-riket.

– Ambitionen är att jag ska ser-
vera grillade kokosnötter med salt 
på. Det tyckte jag var gott när jag 
befann mig på ön, men det smakar 
antagligen vidrigt nu, skrattar 
Helene Ekelund.

Hennes medverkan i årets Ro-
binson har inneburit en stor medial 
uppmärksamhet. Hon har figure-
rat flitigt i kvällspressen den senaste 
tiden, men hon verkar ta uppstån-
delsen med ro.

– Jag pratar gärna om saker som 
hänt i programmet och varför det 
blev si eller så. Det som är jobbigt 
är när journalister snokar efter hän-
delser som inte har någonting med 
Robinson att göra, säger Helene.

Hur var tiden på Robinson-
ön?

– Det var en fantastisk upplevel-
se måste jag säga. Jag tog mig fak-
tiskt tid att njuta, även om det var 
svårt ibland.

Hur är det att leva tillsam-
mans på en öde ö under så lång 
tid, långt ifrån familjen?

– Jag sade till mig själv så här 
innan jag åkte: Det här är åtta 
veckor av mitt liv, försök göra något 
bra av det. Familjen har sin vardag 
och klarar sig. 

Vad var jobbigast?
– Du är helt bortkopplad från 

omvärlden och du måste ha ett 
psyke av stål. Det är a och o. Så 
här i efterhand kan jag fundera på 
varför vissa människor kom med i 
programmet. För egen del såg jag 
det som en fördel att ha varit lagi-
drottare, man är van att jobba i ett 
team och kan plocka fram vinnar-
skallen när det behövs.

Beskriv miljön?
– Det var en underbar miljö och 

klimatet var det heller inget fel på. 
Det var emellertid påfrestande att 
leva i den hetta som rådde och att 
tävla i 40-50 graders värme. Krop-
pen tog stryk och det hände att 
läkare klev in och stoppade delta-
gares medverkan.

Vad har du fått för reaktioner 
hemma i Trollhättan?

– Bara positivt! Många kommer 
fram och säger: ”Vi hejar på dig!” 
Det är jätteroligt att höra.

Hur det går för ”Robinson-He-
lene” återstår att se. Ett som är 
säkert är i alla fall att hon dyker 
upp på Jul i byn nästa söndag.

JONAS ANDERSSON

Vi löser inte bara det praktiska utan tar 
även hand om tillståndsprövning och 

nödvändig administration

www.vattenkungen.se

”Robinson-Helene” kommer till Jul i byn
– Rubb & Stubb samlar in pengar till hemlösa

”Robinson-Helene” kommer att finnas på 
plats hos Rubb & Stubb när Jul i byn firas i 
Lödöse nästa söndag.

Gör gemensam sak för de hemlösa. Helene Ekelund och Lotta Len-
nartsson har tagit ett gemensamt initiativ till förmån för Faktum.
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DUNEVALLEN. I grund 
och botten är han en 
travkille från Sundsvall 
som tidigt i livet fick 
ett politiskt intresse.

Efter årsskiftet till-
träder Peder Engdahl 
(M) rollen som nytt 
oppositionsråd.

Sin verksamhet som 
hovslagare kommer han 
dock att behålla.

Det har gått en tid sedan den 
borgerliga alliansen förlorade 

kommunalvalet i Lilla Edet 
och de närmaste fyra åren är 
det Socialdemokraterna, som 
ihop med Vänsterpartiet och 
Folkpartiet, får nöjet att bilda 
majoritet. Samtidigt medde-
lade kommunalrådet Bjarne 
Färjhage (C) att han inte 
ställde upp för omval. Den 
nya oppositionen valde då att 
föra fram Peder Engdahl som 
frontfigur.

– Det kom lite hastigt på. 
Självklart ska det bli jättero-
ligt. Som oppositionsråd får 
du möjligheten att sätta dig 

in frågor på ett helt annat 
sätt och läsa på handlingar 
till hundra procent. Det är 
också viktigt att få tid att prata 
med folk och tjänstemän som 
berörs av olika beslut, säger 
Peder Engdahl.

Han växte upp i Sundsvall, 
bara ett stenkast från trav-
banan Bergsåker. Vägen var 
med andra ord redan utsta-
kad.

– Efter grundskolan bör-
jade jag som travlärling och 
har haft förmånen att få jobba 
med många kända travträ-
nare, berättar Peder som 
fortfarande har kontakt med 
sporten, om inte annat fram-
för tv-apparaten.

– Självklart följer jag V75-
loppen varje lördag, skrattar 
Peder.

Till Göteborg flyttade 
Peder Engdahl 1987. Han 
blev stallchef på Klarebergs 
Ridklubb där han träffade sin 
fru Annika.

– Vi har hållit ihop sedan 
dess och flyttade till Lilla 
Edets kommun 1991. Hov-
slagare blev jag 1994 och 
samma år startade jag egen 
rörelse, berättar Peder.

Vad fick dig att bli poli-
tiskt aktiv?

– Det var när jag var 14-15 
år som jag började diskutera 
politik med kompisar ute i 
stugorna. Mina föräldrar var 
däremot inte politiskt aktiva 
på något sätt, säger Peder och 
fortsätter:

– För mig har det alltid 
handlat om Moderaterna. 
När jag flyttade till Lilla Edet 
fick jag en förfrågan om att 
bli medlem eftersom jag var 
så engagerad.

Under de två senaste man-

datperioderna har Peder Eng-
dahl suttit som ordförande 
i Miljö- och byggnämnden 
respektive Individnämnden.

– Det är de sociala frågorna 
som ligger mig närmast hjär-
tat, poängterar Engdahl.

Hur ser du på rollen som 
oppositionsråd?

– Uppdragsgivare är de 
fyra partier som driver oppo-
sition och min arbetsgivare 
är Moderaterna. Jag tycker 
det här ska bli väldigt roligt. 
Rådet som jag har fått är att 
jag ska förbli den jag är. Jag 
är ofta rakt på sak och inte 
konflikträdd. Ibland kan jag 
ha svårt att uppträda helt kor-
rekt i ett mötesrum, men det 
får jag lära mig, säger Peder 
Engdahl och ler brett.

Hur ser du på framtiden 
för Lilla Edets kommun?

– Den är jätteljus! Vi har 
krattat banan och vi lämnar 
ett överskott på 16 miljoner 

kronor till den nya majorite-
ten. Det har aldrig tidigare 
hänt. Givetvis känns det 
roligt, men jag måste erkänna 
att vi heller hade suttit kvar 
i majoritetsställning, säger 
Peder.

Det återstår en dryg månad 
innan Peder Engdahl tillträ-
der sin nya tjänst på kom-
munhuset. Han blir opposi-
tionsråd till 75 procent, res-
terande tid tänker han arbeta 
som hovslagare.

– Det här är ett lånejobb 
och inom politiken kan det 
hända saker snabbt. Det vore 
dumt att såga av alla grenar 
man sitter på. Dessutom 
tycker jag jobbet som hovsla-
gare är väldigt roligt, avslutar 
Peder Engdahl. 

Travar vidare inom politiken
– Peder Engdahl blir nytt oppositionsråd

Moderaten Peder Engdahl driver egen rörelse som hovslagare. Från och med nästa år väntar 
dubbelarbete då han även intar rollen som oppositionsråd i Lilla Edets kommun.

Peder Engdahl brinner för de mjuka frågorna och under den 
senaste mandatperioden satt han som ordförande i Individ-
nämnden.

PETER ENGDAHL
Ålder: 46.
Bor: Västerlanda.
Familj: Min fru Annika Teibl, och 
barnen Filip, 15, och Fanny, 13.
Partitillhörighet: Moderaterna.
Intressen: Trav och ishockey. Det är 
Timrå som gäller.
Stjärntecken: Vattuman.
Politisk förebild: Carl Bildt.

Sveriges bästa travkusk: Åke Svan-
stedt.
Det bästa med Lilla Edets 
kommun: Allt är nära.
Överst på julklappslistan: Ett par 
nya skidor.
Aktuell: Tillträder som oppositions-
råd efter årsskiftet.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

LÖDÖSE. Nästa år går 
flyttlasset från Oskars-
hamn till Lödöse.

Familjen Hallman var 
i lördags på tomtsyn i 
Ekeberg.

– Nu har vi bestämt 
oss, säger Markus Hall-
man.

”Lödöse – gott om tid” har 
marknadsförts på olika sätt 
sedan i somras, senast på 
Hem & Villamässan i Göte-
borg.

– I samband med våra 
aktiviteter har vi delat ut 
informationskort där folk 
har fått fylla i en intressean-
mälan, som de sedan skickat 
in till oss. Vi har fått in över 
100 intresseanmälningar på 

denna korta tid och dessa 
passade vi nu på att bjuda in 
till en visning av Ekebergs-
området i lördags, förklarar 
Monica Skorupa, kom-
munikatör på Lilla Edets 
kommun.

Representanter från kom-
munens samhällsbyggnads-
avdelning, Trafikverket, 
Globalhus och Skanska fanns 
representerade för att svara 
på frågor. Även det lokala 
föreningslivet deltog.

– Vi är mycket nöjda med 
responsen. Ett 30-tal perso-
ner besökte Ekeberg denna 
dag och med tanke på vädret 
blev det bättre än vad vi 
hade vågat hoppas på, säger 
Monica Skorupa.

Kajsa och Markus Hall-

man hade tagit sig hela vägen 
från Oskarshamn till Lödöse 
för att se om marknadsfö-
ringen av Ekeberg överens-
stämde med verkligheten.

– Min fru och jag är upp-
växta i Mölndal, men arbets-
situationen förde oss till 
Oskarshamn för drygt tre år 
sedan. Nu vill vi komma när-
mare släkten igen och letar 
därför efter ett boende i när-
heten av Göteborg, förklarar 
Markus Hallman.

– Vi tycker att Ekeberg 
erbjuder ett väldigt bra 
boende, nära naturen och 
med bra kommunikationer. 
Du får ett nytt, fräscht hus 
till en vettig kostnad. Att 
kommunen dessutom kan 
utlova barnomsorgsplats på 

nära håll löser många prak-
tiska bekymmer i vardagsli-
vet. Vi har en son, Emil 10 
månader, och planerar för 
fler barn i framtiden, säger 
Hallman.

Handpenningen är ännu 

inte betald, men lörda-
gens visning fick Kajsa och 
Markus att bestämma sig.

– Så är det! Vi får stå ut 
med att Ekeberg kommer 
att vara en byggarbetsplats 
under en period och att det 

dröjer innan infrastruktu-
ren är helt utbyggd, avslutar 
Markus Hallman.

Ekeberg visades upp för intressenter
– Och familjen Hallman har bestämt sig

I LÖDÖSE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Fo
to

: 
A

ll
a
n

 K
a
rl

ss
o
n

Kajsa och Markus Hallman från Oskarshamn kom i sällskap med kompisen Fredrik Magnus-
son till lördagens tomtsyn i Ekeberg, Lödöse. Paul Mäkelä från Lilla Edets kommun fanns på 
plats och guidade. 

På GåNG  i kommunen
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Biblioteket informerar

Dags att söka kurser 
för våren 2011!

Gör en webbansökan via Lilla Edets 
kommuns hemsida: www.lillaedet.se

Är du osäker på vad du skall söka? 
Boka tid för studie- och yrkesvägledning:
tfn 0520-65 97 04 eller 0520-65 97 05
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Julsångskvartetten 9/12 kl 19.00, 
Lilla Edets bibliotek
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Tävla med ditt pepparkakshus! 
En årlig tradition.
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Telefoni inom 
kommunen
Under december månad byter Lilla 
Edets kommun telefonilösning från 
fast till mobil lösning. 
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Måndag 6 december 
Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet kl. 17-19.
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Föräldrakomet för föräldrar till barn 3-11 år

Ungdomskomet för föräldrar till barn/ungdom 12-18 år

Kurserna är kostnadsfria.

��������������������www.kometprogrammet.se

Anmäl dig till vårens kurser redan nu:
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Folkhälsorådet 

bjuder på frukt 

och godis

Nästa information 
kommer vecka 51



Vi är inte nöjda förrän du är nöjd.

standardglasögon

Optikerfamilj i 80 år

Det personliga och snälla familjeföretaget

Även stort urval 
lågprisglasögon
Båge och Enstyrkeglas 

fr 480:-
Båge och Prog.glas 

fr 1570:-
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Söndagen 28 november

kl 16-19

Skyltsöndagen är arrangerat av handelsgruppen Lilla Edet 
tillsammans med Företagscentrum och Lilla Edets kommun.

Vill du också, kostnadsfritt, ställa ut på julmarknaden kontakta 
helene.evensen@lillaedet.se snarast.
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Extraöppet mellan kl 16-19 med fi na erbjudanden
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��	�
med hantverk, smycken, lotterier m.m. i Folkets Hus.

Scouternas årliga
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Poängpromenad, start i Folkets Hus entré kl 16.
Fina vinster.

������
tar emot barnens önskelistor på Folkets Hus.

���	
sjunger in julen på Folkets Hus, kl 17.30.
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med Lilla Edets Ridklubb
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På söndag 28/11 
är det skyltsöndag 

i Lilla Edet. 
Välkommen till vårt 
café mellan kl. 15–19.

Där serverar vi 
julsmörgås med kaffe/

julmust för 60:-Patrik

Din ICA handlare i Lilla Edet…

  

 34  90  /kg 

  

 9  90  /förp 

  Nötfärs
 ICA. Ursprung Irland. 
  Ca 1600 g.   10%. Av nöt. 
Max 2 förp/hushåll.   

  Apelsiner
 ICA. Spanien.   2 kg.   Klass 1. 
Jfr pris 4:95/kg. 
Max 2 förp/hushåll. 

  Strösocker
 ICA.   1 kg. 
  Max 2 pkt/hushåll.   
  

  

 5  95  /st 

  

15k /st 

  Margarin
 Milda.   1 kg. 
  Max 2 erbj/hushåll.    

Gäller även dig som ansöker om ICA Kort idag.

  

Öppet 8–22 alla dagar
www.icabostrom.se
facebook.com/icabostrom

IC
A

 Butiksreklam

Priserna gäller t o m söndag 28/11-10. Reserv för slutförs och ev tryckfel.

Telefon: Taxi 0520-45 90 00 Buss 0520-65 75 00 
Ring för info & reseprogram • www.lillaedetsbuss.se

Läs mer info om våra resor på hemsidan eller ring för program

Ullared Julshopping
9/12 200:-

Res med oss till 

Julmarknad i 
Wismar, Tyskland
Första bussen full redan. Vi sätter in en till! Fåtal platser kvar!
3 dgr 6-8/12 2.695:-

Julbordsresa 
Dronninglund, Danmark
2 dgr 10-11/12 Fåtal platser kvar 1.595:-

Lilla Edets Buss

Ord pris 12.995:-
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Vår mest prisvärda 
42˝ LED-TV!

Philips 42˝ LED-TV. 100HZ, 
2 ms responstid, ambilight, 
Borstad aluminium i ramen, 
4 HDMI, 2 scart, pc-ingång.

42 PFL 7675
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LILLA EDET. Delvis nya 
lokaler och ny organi-
sation.

En välkommen 
omstart och början på 
något nytt för Fuxerna-
skolan.

– Skolan har oförtjänt 
dåligt rykte, fastslår 
Håkan Russberg, rektor 
för årskurs 7-9.

För ett par veckor sedan var 
det invigningsfest på Fuxer-
naskolan. Den om- och till-
byggnad som har skett firades 
med påmpa och ståt. Tradi-
tionell bandklippning förrät-
tades och därefter bjöds sko-
lans elever, cirka 500 till anta-

let, på festis och chokladboll.
– Det var högtidligt och 

samtidigt väldigt mysigt med 
det mingel som följde, säger 
Håkan Russberg.

Tillbyggnad har skett i 
form av ett gigantiskt uppe-
hållsrum med tillhörande ka-
feteria. I bottenplan har det 
tillförts nya personalytor, 
bland annat med ett stort ge-
mensamt arbetsrum för samt-
liga skolans pedagoger, expe-
dition och kontor för skolled-
ningen.

– Samtidigt har det skett 
en handikappsanpassning av 
skolan och hissar har mon-
terats in. Detsamma gäller 
idrottshallen där även golvet 

fått en ansiktslyftning.
Om- och tillbyggnaden 

symboliserar väldigt väl den 
anda av förnyelse och opti-
mism som råder på Fuxerna-
skolan. Håkan Russberg till-
trädde sin rektorstjänst i au-
gusti i år och han känner inte 
alls igen den bild som allmän-
heten ibland vill ge sken av.

– Det finns otroligt mycket 
gott att lyfta fram på den här 
skolan, det gäller både elever 
och personal. Alla vill väl och 
nu gäller det att vi tar vara på 
den positiva kraft som finns. 
Vårt varumärke har oförtjänt 
dåligt rykte. Jag känner inte 
igen den bild som en del män-
niskor målar upp av Fuxer-
naskolan, säger Håkan Russ-
berg.

Håkan Russberg, 37, har 
ett förflutet som gymnasie-
lärare, åtta år som pedagog i 
samhällskunskap och historia 
på Gullmarsgymnasiet i Ly-
sekil. 2008 fick han sin första 
rektorstjänst på en friskola i 
Göteborg, men längtan att få 
återvända till den kommunala 
skolvärlden blev för stor.

– Jag vet inte hur jag ska ut-
trycka mig för att det ska låta 
bra. Jag vill jobba på en skola 
som driver utbildning för ut-
bildningens skull.

Första intrycket av Fuxer-
naskolan är odelat positivt, 
men han är också väl medve-
ten om de brister som grund-
skolan i Lilla Edets kommun 
har att arbeta med.

– Göteborgsregionen har 
gjort en nulägesanalys och 
rapporten pekar ut ett antal 
förbättringsområden. Poli-
tikerna och förvaltningsled-
ningen har analyserat studien 
och är tydliga med vad som 
krävs för att uppnå ett bättre 
resultat. Det handlar bland 
annat om ledarskapet på alla 
nivåer, från klassrummen och 
uppåt i hierarkin, säger Russ-

berg och fortsätter:
– Ett annat fokusområde är 

goda relationer och positiva 
förväntningar. Här i ligger att 
utveckla arbetslagen till att bli 
bättre arbetsgrupper, men 
också relationen till elever-
na. Det gäller att vara positiv 
till elevernas förmågor, alla 
elever ska kunna nå målen.

Vad utmärker en bra 
skola i dina ögon?

– Det är en skola där elev-
erna känner sig trygga, de 
trivs av den anledningen, lär 
sig och har roligt samtidigt. 
Eleverna ska också bli bra 
bemötta, såväl i korridoren 
likväl i klassrummet. Det ska 
vara stimulerande att lära sig 
och man förstår tydligt varför 
man ska lära sig något.

Hur lång tid tar det innan 
spiralen har vänt uppåt för 
Fuxernaskolan?

– Nu finns det ett politiskt 
beslut hur man ska attackera 
de brister som finns och hur 
vi med gemensamma krafter 
ska nå en god måluppfyllnad. 
Det är mycket som behöver 
göras och vi måste se över så 

att vi har den bästa organisa-
tionen som gynnar eleverna. 
Det här är inget kvickfix utan 
det gäller att arbeta långsik-
tigt. Förändringsarbete tar 
tid och därför måste vi ha is i 
magen, säger Russberg.

Det har varit en stor om-
sättning på rektorer. Hur 
länge blir du kvar?

– Jag är inte livegen, men 
jag har gjort ett medvetet val 
och vill vara med i den för-
ändringsprocess som just har 
påbörjats. Det känns väldigt 
stimulerande och detta är 
utan tvekan det roligaste jobb 
som jag har haft.

Vad är det som attrahe-
rar dig i rektorstjänsten?

– I grund och botten gillar 
jag att jobba med ungdomar, 
det var därför jag började som 
lärare. Som rektor blir det på 
ett annat sätt, du ansvarar för 
helheten och har möjlighet 
att driva skolan framåt.

Beskriv dig själv som 
ledare?

– Jag är lugn som person. 
Dialogen är nog utmärkan-
de för mitt ledarskap. Sedan 

måste man ha en gnutta 
humor också, det skadar inte.

Det finns förhoppningsvis 
många goda skäl till att le på 
Fuxernaskolan framöver.

Det blir den nionde mässan i Företagscentrums regi, men 
den allra första med Helene 
Evensen som ansvarig.

– Det ser jag fram emot. 
Tidigare mässor har varit väl-
digt välarrangerade vad jag 
har förstått. Det finns ingen 
anledning att frångå ett fung-
erande koncept, säger nä-
ringslivsutvecklare Evensen.

En arbetsgrupp, beståen-
de av butiksägare, sponso-
rer och ttela, arbetar nu med 
att ta fram ramarna för Lilla 
Edet-mässan 2011. Inbjudan 
kommer att skickas ut innan 
november månads slut.

– Det går ut en inbjudan 
till de företag som fanns re-
presenterade på den senas-

te mässan. Någon vecka 
senare gör vi ett komplette-
rande utskick till övriga fö-
retag i kommunen som har 
en omsättning på minst 200 
000 kronor, förklarar Helene 
Evensen.

Cirka 40 monterplatser 
finns till försäljning och det 
är först till kvarn som gäller.

– Något speciellt tema för 
mässan kommer vi inte att ha. 
Vad som händer i övrigt, vad 
det gäller underhållning och 
den biten, tittar arbetsgrup-
pen på just nu. Givetvis pla-
neras det också för en utstäl-
larkväll, säger Evensen.

Lilla Edet-mässan 2008 
lockade drygt 2 200 besöka-
re. Även då var arrangemang-
et förlagt till Strömshallen.

Omstart för Fuxernaskolan i nya lokaler
– Positiva krafter ska vända trenden

PÅ FUXERNASKOLAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Eleverna gläds över det nya uppehållsrum som har skapats i och med den om- och tillbygg-
nad som skett av Fuxernaskolan.

Håkan Russberg, rektor års-
kurs 7-9.

Ett förändringsarbete har startat inom grundskolan i Lilla 
Edets kommun, vilket förhoppningsvis ska få positiva effek-
ter för såväl lärare som elever på Fuxernaskolan.

Mässa i Lilla Edet till våren
– Inbjudan går ut inom kort

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Det planeras för en ny näringslivs- och hushållsmässa i Lilla Edet, den 9-10 april nästa år. 
Senast det begav sig var 2008 och då lockade mässan drygt 2 200 besökare.

Arkivbild: Allan Karlsson
Näringslivsutvecklare, 
Helene Evensen.

LILLA EDET. Det planeras för en ny näringslivs- 
och hushållsmässa i Lilla Edet.

Datumet är satt till 9-10 april.
Platsen blir Strömshallen.
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LILLA EDET. Byggstar-
ten för E45 genom Lilla 
Edet närmar sig.

Inom kort påbörjas 
röjningsarbeten och 
rivning av fastighe-
ter på den aktuella 
sträckan.

– Byggstart sker 
någon gång under janu-
ari-februari, säger Tra-
fikverkets projektledare 
Lars Preinfalk.

Vägplanen är godkänd och 
om några månader sätts 
spaden i backen för utbygg-
naden av E45, sträckan Norra 
Göta – Edet Rasta.

– Vi håller på med upp-
handlingsförfarandet och 
har begärt in anbud till den 
14 december, förklarar Lars 
Preinfalk.

Innan byggstarten kan 
komma igång krävs en hel 
del förberedande arbeten. 
Särskilda entreprenörer för 
skogsavverkning och fast-
igheter har anlitats, vilka 
kommer att starta sina åta-
ganden de närmaste veckor-
na.

– Vi ska också få vårt pro-
jektkontor på plats, som pla-
ceras mitt på sträckan. Det 
blir på Morten Torsgatan 3 
där den nuvarande fyrvägs-
korsningen är belägen, säger 
Preinfalk.

Även om entreprenaden 
för Norra Göta – Edet Rasta 
antas vid årsskiftet, så är det 
inte troligt att byggnationen 
kommer igång förrän i fe-
bruari.

– Entreprenören måste få 
tid att förbereda sig, få ihop 
sin arbetsstyrka, etablera sig 

med bodar och så vidare. Vi 
behöver också gå igenom på 
startmöten de krav som vi har, 
bland annat regler för arbets-
tider och trafikanordnings-
planer. Det är också viktigt 
att varutransporter och buss-
trafik kan fungera från E45 in 
till Lilla Edet, tredje man får 
inte bli drabbad, säger Lars 
Preinfalk.

Preinfalk tror att entre-
prenören kommer att arbeta 

från två håll. Trafikplatsen i 
södra Lilla Edet, vid Wäxthu-
set, blir stor med två rondel-
ler och en bro. Ytterligare en 
trafikplats inryms på sträck-
an, i norra Lilla Edet i höjd 
med Stendahls Bil.

– Den blir snudd på lika 
stor, men här kommer det 
att byggas underfart istället 
för överfart, säger Preinfalk.

Entreprenören har omfat-
tande va-jobb att ta hänsyn 

till och projektet komplice-
ras av all den kvicklera som 
finns i området.

– Kvickleran är mycket 
förrädisk då den byter skep-
nad väldigt snabbt. Det stäl-
ler stora krav på arbetsbered-
ning och geoteknik.

Delsträckan genom Göta 
samhälle är ännu inte finan-
sierad. Det är olyckligt anser 
Lars Preinfalk eftersom Göta 
blir en flaskhals.

– Men det finns en framta-
gen arbetsplan och så fort vi 
får klarsignal om att ekono-
min är löst kan arbetet ta fart.

När beräknas sträckan 
Norra Göta – Edet Rasta 
var färdigställd?

– I projektmålet är ambi-
tionen att hela sträckan upp 
till Torpabron ska vara klar 
2012-12-12. Överklaganden 
och andra segdragna proces-
ser innebär naturligtvis att 

tidsramen drar iväg. Just den 
här delsträckan tror vi emel-
lertid ska kunna klaras av 
inom denna tidsperiod, av-
slutar Lars Preinfalk.

LILLA EDET. För exakt 
fem år sedan utsågs 
kranvattnet i Lilla Edet 
till Sveriges godaste.

Det tillhör fortfa-
rande toppskitet i 
landet, men är inte 
längre nummer ett.

När finalen avgjordes 
på Operakällaren var 
det Falun som hade 
anledning att jubla 
mest.

Förra gången tävlingen Sve-
riges godaste kranvatten 
avgjordes var 2005. Då gick 
förstapriset till Lilla Edets 
kommun med motiveringen: 
”Ett vatten i världsklass 
med elegant, frisk fjällbäck-
skänsla. Kort sagt: Livets 
vatten.”

Lilla Edet fanns även 
representerade vid årets final 
dit 20 kommuner kvalificerat 
sig. Årets jury, bestående av 
Mischa Billing, Jan Holm-
ström och Gunilla Hult-

gren Karell, som alla tre 
ingår i Allt om mats vinpro-
vargrupp, bedömde finalis-
terna. 

Under slutfinalen utsågs 
godaste vatten i Götaland, 
Svealand och Norrland. 
Götalands godaste vatten 
ansågs finnas i Växjö med 
motiveringen: ”Lättsamt 
utsökt med vitaliserad frisk-
het. Ger mersmak.”

Bertil Olsson på Vat-
tenverket i Lilla Edet, som 
deltog på onsdagskvällens 
arrangemang på Operakäl-
laren i Stockholm, tycktes ta 
finalförlusten med ro. Besvi-
kelsen över att Lilla Edet inte 
kunde försvara sin titel var 
knappast märkbar.

– Det är roligt att vi med 
de förutsättningar som vi har 
kan jämföra oss med rent, 
fint grundvatten från Norr-
land, sade Bertil Olsson i en 
kommentar till Radio Väst.

– Vi är glada över att vi 
lyckades ta oss till final, till-

lade Olsson.
Juryns motivering till 

Sveriges godaste kranvatten 
2010 lyder: ”Absolut rent 
med fina mineraltoner, frä-
schör och kylig elegans. 
Törstsläckare av allra högsta 

klass.”.
Faluns kommun är att gra-

tulera!

Gott men inte längre godast
– Kranvattnet i Lilla Edet petad från tronen

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Sveriges godaste kranvatten återfinns numera i Faluns 
kommun. Lilla Edet deltog som en av 20 kommuner i finalen, 
men lyckades inte försvara titeln från 2005.

Bertil Olsson på Vattenverket i Lilla Edet.

Arkivbild: Jonas Andersson

Snart börjar bygget med E45 genom Lilla Edet
– Projektet ställer stora krav på entreprenören

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

I början av nästa år startar utbyggnadsarbetet av E45 genom Lilla Edets kommun. Vid den södra infarten till Lilla Edet anläggs en stor trafikplats med två 
rondeller och en bro.


