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Bohusborna diskuterade trafik
BOHUS. Extrastolar 
fick tas fram så att 
alla skulle få plats.

Onsdagens ortsmöte 
i Bohus lockade en bra 
bit över 100 personer.

Temat för kvällens 
möte var den nuva-
rande och framtida 
trafiksituationen.
Det var trångt om salighe-
ten när Lennart Dahl häl-
sade välkommen till vårens 
ortsutvecklingsmöte i Bohus 
Servicehus. Att den pågåen-
de väg- och järnvägsutbyg-
ganden intresserar invånar-
na fick vi återigen ett tydligt 
bevis på.

Projektledare Veli Taati-
la hade bjudits in för att re-
dogöra om de ingrepp som 
görs och som kommer att 
göras i trafikmiljön. Störst 
fokus lades på den trafik-
omläggning som sker vid 
Jordfallsbron i september 
då den nya trafikplatsen ska 
kunna färdigställas. Påfarten 
till bron kommer då enbart 

att ske norrifrån, vilket be-
tyder att till exempel surte- 
och bohusbor måste köra 
upp till Stora Viken och 
vända där för att komma 
över på rätt sida. Likadant 
blir det på hemvägen. Trafi-
kanter på Jordfallsbron som 
ska söderut mot Surte och 
Bohus måste först ner till 
Stora Viken, vända söde-
rut, och köra av mot Bohus 
i korsningen Skårdalsvägen 
(Preem).

– Vi vet att det kommer 
innebära problem för många 
av er. Vi har jobbat med 
frågan i ett och ett halvt år, 
men inte kommit på någon 
bättre lösning, förklarade 
Veli Taatila.

Från presidiet medde-
lade Inga-Lill Andersson 
att Bohus förskola kommer 
att byggas om. Planerad 
byggstart är efter semes-
tern. Under ombyggnaden 
kommer paviljonger att pla-
ceras ut i närheten av idrotts-
hallen.

JONAS ANDERSSON

STRÖM. Positiv stäm-
ning!

Det präglade Lilla 
Edet-mässan 2011.

– Alla utställare som 
jag pratade med var 
nöjda vilket är en förut-
sättning för att det ska 
kunna bli fler sådana 
här arrangemang i 
framtiden, säger mäss-
samordnare Inga-Lill 
Orbelin.

Publiken svek, men det var 
ändå en nöjd mässamordnare 
som sammanfattade helgens 
begivenhet i Strömshallen.

– Roligt, givande, lärorikt 
och nätverkande.

Enda smolket i glädjebä-
garen var besöksantalet, som 
inte ens nådde upp till tusen 
personer.

– Vädret var helt enkelt lite 
för bra, folk ville inte gå inom-
hus, säger Inga-Lill.

Utställarna, drygt 50 till 
antalet, var dock belåtna med 
arrangemanget. Det rådde 
febril aktivitet i montrarna 
under dagarna två.

– Nu fick företagen möjlig-
het att ta hand om besökarna 
på ett annat sätt än vad man 
kanske är van vid. Många kon-
takter knöts, säger Inga-Lill 
Orbelin.

Besöket av tv-snickaren 
Björn Christiernsson var ett 

Lyckad mässa i Strömshallen
– Och Ingvar Svensson blev 
”Årets Företagare”

Tv-snickaren Björn Chris-
tiernsson gjorde en stol som 
Bianca Skargården kunde ta 
med hem till sin docka. Bianca 
besökte mässan tillsammans 
med mamma Frida.

Mimmi, 11 år, tillsammans med Dexter, 4 år, på 
plats i barnens snickarhörna.

uppskattat inslag och tilldrog 
sig ett stort intresse bland 
mässbesökarna. 

– En aktivitet som verkli-
gen gick hem, förklarar Inga-
Lill.

Till ”Årets utställare” 
utsågs Ica Boström. I sam-
band med mässan delades 
också priset ut till ”Årets Fö-

retagare 2010”. Denna he-
dersutmärkelse tillföll Ingvar 
Svensson på Ströms bilser-
vice.

Ica Boströms Konditor Jonas Arkemar frestade Emil och 
Helen Nilsson med lite påskgodis. Boström utsågs för övrigt 
till ”Årets utställare”.

Årets företagare 2010 blev Ingvar Svens-
son på Ströms bilservice.
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Bohusborna fick ta del av ritningar för den pågående 
väg- och järnvägsutbyggnaden.


