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Vi är inte nöjda förrän du är nöjd.

standardglasögon

Optikerfamilj i 80 år

Det personliga och snälla familjeföretaget

Även stort urval Även stort urval 
lågprisglasögonlågprisglasögon
Båge och Enstyrkeglas Båge och Enstyrkeglas 

fr 480:-fr 480:-
Båge och Prog.glas Båge och Prog.glas 

fr 1570:-fr 1570:-

LÖDÖSE. Under som-
maren har Lödöse bibli-
otek flyttat in i Lödöse 
Museum. 

 Därmed skapas 
en unik kombination 
av folkbibliotek och 
museum.

 Detta ger besökaren 
en ovanlig blandning av 
litteratur, historia och 
kultur i en vacker med-
eltida miljö.

Tanken med Lödösehus är att 
främja kulturlivet i Lödöse 
och i kommunen i stort, och 
att samarbetet mellan bibli-
otek och museum ska stärka 
varandras verksamheter för 
att ge besökare ökad tillgång 
till både museum och bibli-
otek och därmed bättre ser-
vice och större tillgänglighet.

Spännande invigning
Lördagen den 3 september 
är det dags för den spännan-
de invigningen med medelti-
da inslag. På programmet står 
bland annat besök av förfat-
taren och historikern Maja 
Hagerman, som visar bilder 
och berättar om Runor – De 
unika stenbrevens berättel-
ser. Vidare finns det möjlig-
het att rista runor och skriva 

med gåspenna, medeltida 
musik med Alban och Vapen-
dragarna och festligt mingel 
med tårta och kaffe.

Det är också ett perfekt 
tillfälle att ta en titt på muse-
ets utställningar om det med-
eltida Lödöse, Bilder av våra 
förfäder och Varvs- och sjö-
fartshistoria i Göta älvdalen. 

Fokus på medeltiden
Passa också på att besöka 
de nya bibliotekslokalerna 
och den fina örtagården. Vi 
firar också att Lödöse bib-
liotek under hösten påbör-
jar ett projekt som syftar till 
att profilera sig på barn- och 
ungdomslitteratur om histo-
ria med fokus på medeltiden. 
Projektet stöds av Kulturrå-
det och riktar sig främst mot 
skolklasser som vid sina besök 
av medeltidsmuseets utställ-
ningar även ska kunna välja 
bland både skön- och facklit-
teratur inom ämnet.

Samlokaliseringen av bib-
liotek och museum sker för 
första gången i Sverige och 
har genomförts i samverkan 
mellan Lilla Edets kommun 
och Lödöse Museum/Västar-
vet med bidrag från Boverket.

❐❐❐

Museum och bibliotek under samma takibliotek under samma tak
– Lödösehus ska främja kulturlivetkulturlivet

Museum och bibliotek under samma tak i Lödöse. Lördagen den 3 september blir det invigning med medeltida inslag. Museum och bibliotek under samma tak i Lödöse. Lördagen den 3 september blir det invigning med medeltida inslag. 
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