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LILLA EDET. För ett par 
veckor sedan hölls det 
första strategimötet 
efter det att handels-
rapporten för Lilla 
Edets kommun presen-
terats.

Ove Krafft handle-
der strategigruppen i 
utvecklingsarbetet.

– Han pekade på 
vikten av att stra-
tegiarbetet leder till 
en positiv handelsut-
veckling i kommunen, 
där det skall finnas en 
samverkan mellan kom-
munen, fastighetsä-
gare, butiker och andra 
intressenter, säger 
näringslivsutvecklare 
Helene Evensen.

På sikt kan Lilla Edets 
kommun få två livskraftiga 
centrum, i och med utbygg-
naden i södra Lödöse. Stra-
tegigruppen ska titta närma-
re på vilka roller de båda de-
larna skall ha i framtiden, det 
vill säga vilken strategi och af-
färsidé som skall gälla för res-
pektive del.

– Båda delarna skall vara 
hållbara, välfungerande och 
ha ett kompletterande utbud, 
förklarar Helene Evensen.

Ove Krafft exemplifierade 
två praktiska exempel på posi-

tiv handelsutveckling i Åmål 
och Öckerö. På Öckerö finns 
14 kläd- och skobutiker. Alla 
butiker är unika och ingår 
inte i någon kedja.

– Samtliga konfektionsbu-
tiker finns på en och samma 
ö. Just småskalighet, service, 
unikt och miljö är ledorden 
här, säger Evensen.

I Åmål har man jobbat 
under parollen Handelssta-

den 2015 och arbetet med 
handelsstrategier har nu 
pågått i elva år. Första delmå-
let var att bli Årets stadskär-
na, något man fick pris som 
under 2002. I Åmål finns det 
12 500 invånare och man har 
hela fem dagligvarubutiker i 
centralorten.

– Arbetet med handels-
utveckling kommer att pågå 
kontinuerligt och strategi-

gruppen har redan bokat in 
möten för hela våren. För-
hoppningen är att det redan i 
vår skall kunna ”bli verkstad” 
av några av de förbättrings-
åtgärder och tankar man har 
kring handelsutvecklingen i 
Lilla Edet, avslutar Helene 
Evensen.

Handelsrapporten för Lilla Edet är klar
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Nyligen presenterades handelrapporten för Lilla Edets kommun. I och med utbyggnaden i 
södra Lödöse förväntas kommunen att på sikt kunna få två livskraftiga centrum.
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i Furulundsparken, Alafors.

Välkomna!

LÖDÖSE. Snöflingorna 
föll och besökarna 
strömmade till.

Årets Jul i byn blev 
en riktig folkfest.

Sällan har så mycket 
folk skådats på torget 
i Lödöse vid ett och 
samma tillfälle.

Den här gången behövdes det 
ingen konstgjord snö från is-
hallen för att få julstämning-
en att infinna sig. Det var 
vintrigt och vackert när Jul i 
byn firades på traditionsen-
ligt vis i söndags.

– Oerhört lyckat! Besökar-
na var på plats redan innan ar-
rangemanget hade hunnit dra 
igång, säger Lars Hansson 
på Ica Matkassen.

Dagen till ära fanns själv-
aste ”Robinson-Helene” alias 
Helene Ekelund på plats för 
att bjuda på grillade kokos-
nötter och skriva idolkort. 
Hon utgjorde också drag-
plåstret till Rubb & Stubb, 
som hade maratonklippning 
till förmån för Faktum.

– Vi har haft fullt upp hela 
dagen och kunderna står på 
kö, konstaterade Lotta Len-
nartsson när lokaltidningen 
kom på besök.

På scenen stod Lajv och 

underhöll med glada toner 
och medryckande musik. 
Något stillsammare toner 
blev det när Göta älvdalens 
luciatrupp gjorde entré.

Det lokala föreningsli-
vet medverkade genom att 
sälja kaffe, hamburgare och 
andra förnödenheter. Lotte-
rier fanns det också gott om. 
Friluftsfrämjandet hade fixat 
en skinkpromenad, som i 
vanlig ordning tilldrog sig 
ett stort intresse.

Folkfest när Jul i byn firades i Lödöse
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Robinson-Helene stod på torget och serverade grillade ko-
kosnötter.

Chokladhjulet snurrade på Jul i byn.

Sigge lämnade sin önskelista till tomten.

Ordföranden i Lödöse/
Nygård IK, Timo Stegemann, 
sålde Bingolotter till uppe-
sittarkvällen den 23 decem-
ber.

Tv-profi-
len Pelle Ny-
ström prö-
vade lyckan i 
ett av lotteri-
stånden.

LÖDÖSE. Besökarna 
fick trängas mellan 
tomtar och änglar.

Julmarknaden på 
Lödöse Museum hade 
det mesta man kunde 
önska sig.

Förutom vackra 
alster från utställarna 
spreds julstämning i 
form av glögg, lusse-
katter och pepparkakor.

Sin vana trogen passade 
Lödöse Museum, att ihop 
med Slöjd & Konsthantverk 
kring älven, ordna med mark-
nad samtidigt som Jul i byn fi-
rades i samhället. Många fla-
nörer tog ett svep i museets 

lokaler för att ta del av hant-
verket som visades upp.

Utställarna hade spridit ut 
sig på de två våningsplanen 
och för den köpsugne fanns 
alltifrån textil och trä till ke-
ramik och smide. Tomtar i 
alla dess färger och former 
dominerade försäljningsbor-
den.

Utanför entrén stod slöjd-
föreningens yngre medlem-
mar och serverande glögg. 
De som ville värma sig ytter-
ligare kunde besöka kafeteri-
an där kaffebordet stod upp-
dukat med diverse goda till-
behör.
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Tätt med tomtar 
på Lödöse Museum

Utanför entrén till museet gick det att köpa marsipan av 
bästa sort.

Ingela Berndtsson sålde söta ulltomtar.


