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LILLA EDET/LÖDÖSE. 
Julmarknaderna 
duggar tätt.

I Lilla Edet planeras 
det för skyltsöndag och 
i Lödöse förbereds Jul 
i byn.

Mångåriga traditioner 
som brukar locka folk 
ur stugorna.

Nu på söndag arrange-
ras kombinerad skyltsön-
dag och julmarknad i centra-
la Lilla Edet. Göteborgsvä-
gen mellan Ica Boström och 
Gösta Ericson kommer att 
spärras av för trafik och istäl-
let förses området med diver-
se marknadsstånd.

– Vi samlar utställare av 
olika slag, föreningar, privat-
personer och företagare, be-
rättar marknadssamordnare 
Inga-Lill Orbelin.

Tomten kommer att göra 
entré på sin släde och dela ut 
godispåsar till alla barn. No-
vembermörkret lyses sedan 
upp av Göta Älvdalens lucia-
trupp. Kröningen äger rum 
vid halv sex-tiden. På pro-
grammet i övrigt står bland 
annat tipspromenad, ponny-
ridning och levande musik.

– Alla butiker och caféer 
håller öppet. Vi hoppas på 
mycket folk och ett fint vin-
terväder, säger Inga-Lill Or-
belin.

Tidigare på dagen håller 

Ströms slottspark och Slott-
scaféet öppet med hantverk, 
försäljning, loppis och så 
vidare.

Lördagen den 3 december 
blir det Jul i byn i Lödöse. 
Årets aktiviteter sker i vanlig 
ordning på torget. Tomten 
tar emot barnens önskelistor. 
Kaffe med våfflor, glögg och 
pepparkakor, hamburgare 
med mera kommer att finnas 
till försäljning. Det går att 
pröva lyckan på chokladhjul 
och lotterier.

Försäljningsstånden 
kommer att vara fyllda av 
choklad, julkransar, julkort, 
smycken och mycket annat 
som hör julen till.  Frilufts-
främjandet håller i den årliga 

skinkpromenaden, med start 
från Främjarstugan. Den 
första skinkpromenaden an-

ordnades av Siv Hansson i 
november 1984. Loppisen 
kommer att vara öppen. 

LILLA EDET. Snart är 
det dags för nionde-
klassarna att göra sitt 
gymnasieval.

Bildningsförvalt-
ningen bjuder därför 
in till en minimässa 
i kommunhuset på 
onsdag kväll.

– Tanken med kväl-
len är att väcka idéer 
för framtida karriärsval 
och samtidigt infor-
mera om studievägen 
för att nå dit, säger 
Carl Nyström, verk-
samhetschef för gym-
nasiefrågor i Lilla Edets 
kommun.

Inbjudan till informations-
träffen har gått ut till alla 
elever i årskurs 9 och dess 

vårdnadshavare. Inte bara till 
de ungdomar som går i skola 
i Lilla Edets kommun utan 
även till de elever som stude-
rar på annan ort.

– Vi tror att en kvällsak-
tivitet är rätt modell. Lilla 
Edet är en pendlarkommun 
och därför håller vi öppet 
hus ända till klockan åtta på 
kvällen, så att alla ges möjlig-
het att komma hit, säger Carl 
Nyström.

På minimässan får besö-
karna träffa skolans studie- 
och yrkesvägledare, Elisabet 
Svensson, samt representan-
ter från kommunen, Arbets-
förmedlingen och det lokala 
näringslivet. Även Komvux 
kommer att medverka.

– Det kommer att finnas 
information om samtliga 
gymnasieprogram som går 

att söka. Vi svarar också på 
praktiska frågor som rör stu-
diebidrag, resor och så vidare, 
säger Carl Nyström.

Arbetsförmedlingen ser 
han som en viktig samarbets-
partner i detta projekt.

– De kan berätta om tren-
der på arbetsmarknaden, 
framtida bristyrken med 
mera. Det är upplysning-
ar som ungdomarna kan ha 
stor nytta av om de känner 
sig tveksamma inför sitt val, 
säger Nyström.

Elever från Elfhems gym-
nasium kommer att finnas på 
plats under hela kvällen för 
att serva besökarna med kaffe, 
saft och pepparkaka.
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Julmarknad i Lilla Edet och Lödöse
– Festliga traditioner hålls vid liv
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Julmarknad blir det i Lilla Edet nu på söndag och lördagen den 3 december arrangeras Jul i 
byn i Lödöse.                 Arkivbild: Jonas Andersson

Minimässa arrangeras 
i kommunhuset
– Informationsträff inför gymnasievalet
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Studie- och yrkesvägledare Elisabet Svensson och Carl Nyström, verksamhetschef för gym-
nasiefrågor, hälsar välkommen till kommunhuset i Lilla Edet nu på onsdag där det hålls en 
minimässa med anledning av det stundande gymnasievalet.
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En miljon människor 
hör dåligt


