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Rörligt pris när elen är billig.
Prisgaranti när elen är dyr.

Fast pris på vintern.
Rörligt pris resten av året.

Maxpris ger dig det bästa av två världar. Ett 
rörligt pris när elen är billig och ett pristak som 
försäkrar dig mot obehagliga pristoppar – hela 
året runt. Ett succéavtal som gjort att tusentals 
av våra kunder kapat topparna på sin elräkning.

Ett rörligt pris under vintern kan ibland kännas 
otryggt, speciellt med de senaste åren i minnet. 
Med Vintersäkring  låser du ditt elpris under 
årets kyliga månader från den 1  oktober till den 
30 april. Därefter återgår du till rörligt pris igen.

VINTERVINTER
SÄKRINGSÄKRING

*Innebär att du ej varit kund hos Göta energi under den senaste 12 månaders perioden. Uppge att du är ny kund när du tecknar avtal.

Säkra dina elkostnader nu! Ring oss på 020-23 15 00

Snart är vintern här med allt som hör årstiden till, 
däribland en elräkning som kan skena iväg rejält. 

Därför har vi på Göta energi tagit fram två erbjudanden 
som säkrar dina elkostnader i vinter

 – Vintersäkring och Maxpris.

Snart är vintern här med allt som hör årstiden till,

Säkra dina elkostnader inför vintern! nn!!n! 

Ny kund?
 Vi ger dig 300 kr i rabatt* 

LÖDÖSE. Museet och 
biblioteket har ingått 
äktenskap.

I lördags skedde 
invigningen av Lödöse-
hus.

– En fantastisk idé! 
Jag tror att vi kommer 
att få se fler korsbe-
fruktningar mellan 
kommun, region och 
staten i framtiden, 
säger Gunilla Josefs-
son, ordförande i Väs-
tarvet.

Under sommaren har 
Lödöse bibliotek lämnat 
Lyckhem för att istället 

flytta in i Lödöse museum. 
Därmed har det skapats en 
ovanlig kombination av folk-
bibliotek och museum. Besö-
karen erbjuds en blandning 
av litteratur, historia och 
kultur i en vacker medeltida 
miljö.

– En väldigt positiv 
utveckling. Jag ser stora 
möjligheter till samverkan 
mellan de båda verksamhe-
terna, säger Annika Gran-
lund, kultur- och fritidschef 
i Lilla Edets kommun.

Tanken med Lödösehus är 
att samarbetet mellan biblio-
teket och museet ska stärka 
respektive verksamhet och 
främja kulturlivet i kommu-
nen.

– Vi kommer att dra nytta 

av varandra, det är jag allde-
les övertygad om. För biblio-
tekets del ser jag många för-
delar. På Lyckhem hade vi en 
bibliotekarie som var alldeles 
ensam, nu får hon sällskap av 
annan personal i huset. 

Utveckling
Vad det gäller biblioteksbe-
sökarna kan de nyttja caféet 
som finns och tidningsrum-
met som iordningställts, för-
klarar Annika Granlund.

Vad har du fått för reak-
tioner från allmänheten?

– Jag har inte hört något 
annat än att folk tycker att 
det är positivt. Lödöseborna 
får ha kvar sitt bibliotek på 
orten och det finns även en 
möjlighet till utveckling.

Sonia Jeffery, enhetschef 
på Lödöse Museum, välkom-
nar den nya hyresgästen med 
öppna armar och planerna 
för gemensamma arrang-
emang är redan i full gång.

– Men när och i vilka 
former det ska ske är för 
tidigt att säga. Lödösehus 
utgörs av två separata verk-
samheter, men självklart 
tittar vi på saker som vi kan 
göra tillsammans, bland 
annat mindre utställningar.

Betyder bibliotekets 

intåg att museet får mindre 
ytor att husera på?

– Vi har tvingats krympa 
vår pedagogiska verksamhet 
lite grann. Delar av den glas-
gång som leder mot Örta-
gården har vi överlåtit till 
biblioteket. Vi får helt enkelt 
anpassa vår verksamhet till 
aningen mindre ytor, men 
jag ser inte det som något 
problem, säger Sonia Jeffery.

Förutom invigningstal 
av Gunilla Josefsson, områ-
deschefen för Regionmu-

seum Västra Götaland Jan 
Johansson och kommunal-
rådet Ingemar Ottosson 
(S), bjöd lördagen på för-
fattarbesök i form av Maja 
Hagerman. Vidare fick 
besökarna lyssna till medel-
tida musik med Alban och 
Vapendragarna. Samtliga 
invigningsgäster serverades 
också kaffe och tårta.

Museet + biblioteket = santMuseet + biblioteket = sant
– Lödösehus invigdes i lördags

I LÖDÖSE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Anna från Nygård har redan 
funnit sig tillrätta i de nya 
bibliotekslokalerna. På invig-
ningsdagen passade hon på 
att låna några böcker.

Alban och Vapendragarna svarade för musikunderhållningen.

Områdeschefen för Regionmuseum Västra Götaland Jan Johansson och kommunalrådet 
Ingemar Ottosson symboliserade sammanflätningen mellan Lödöse museum och biblioteket 
som tillsammans bildar Lödösehus.


