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LÖDÖSE. Planeringen 
går som smort.

Programmet är redan 
fastställt.

Nu laddar arrangö-
rerna inför Mattismark-
naden på Lödösehus 
lördagen den 22 sep-
tember.

Mattismarknad på Lödöshus 
ska förhoppningsvis bli en 
mångårig tradition. Åtmins-
tone om initiativtagaren Tord 
Andersson får bestämma.

– Det vore kul och det här 
arrangemanget har alla för-
utsättningar för att bli bestå-
ende inslag på höstkanten, 
säger han till Alekuriren.

Konceptet har likheter 
med den Larsmässomarknad 
som tidigare ägde rum på 
torget i Lödöse, men som dog 
ut efter 2008.

– Den här marknaden 

ligger bättre i tiden och det är 
inga semestrar som stör. Det 
är fantastiskt roligt att jobba 
med det här projektet, alla 
är positivt inställda och det 
är många föreningar som vill 

vara med.
K o m -

m u n i n v å -

narna har under en månads 
tid kunnat rösta på ”Årets 
Mattis”. Röstlådor har varit 
utplacerade på strategiska 
ställen, från Lödöse i söder 
till Ström i norr.

– Årets Mattis skall 
vara någon som har gjort 
något positivt i Lilla Edets 

kommun eller för dess invå-
nare. En som har glatt, stöt-
tat, gett goda råd eller varit 
en eldsjäl. En att beundra för 
sitt engagemang, förklarar 
Tord.

Kommittén som blivit 
utnämnd att kora ”Årets 
Mattis” består av Tord 
Andersson, Sonja Jeff-
rey, Christina Färjhage, 
Britt-Marie Thorén, Ove 
Gustavsson och Tomas 
Erlandsson.

– Vi sammanträder den 
här veckan, men håller 
beslutet hemligt fram till 
marknadsdagen. Klockan två 
på eftermiddagen ska vi kora 
Årets Mattis, berättar Tord.

Mattismarknaden sam-
manfaller med invigningen 
av stationsområdet i Ting-
berg, men det ser inte 
arrangören som någon nack-
del.

– Nej, förhoppningsvis 
kan vi dra nytta av varandra. 
Vi har ett bra samarbete med 
Lilla Edets kommun, som 
kommer att marknadsföra 
båda arrangemangen, säger 
Karin Blomstrand på Stu-
dieförbundet Vuxenskolan.

K o m m u n i n v å n a r n a 
kommer att kunna åka buss 
gratis den aktuella dagen och 
förhoppningsvis ska det få 
positiva effekter på besöks-
antalet.

Av de föreningar som 
kommer att vara delaktiga 
i Mattismarknaden kan 
nämnas Lödöse fritidscen-
ter, SPF, Tingbergs AIS, 
Lödöse Museums stödfören-
ing, Friluftsfrämjandet som 
ska ordna med Mulle och 
korvgrillning i skogsglän-
tan, Hjärtum Spelmanslag 
som står för den musikaliska 
underhållningen och inte 
minst Slöjd- och konsthant-
verk kring älven.

– Det blir en traditionell 
hantverksmarknad där 20-25 
utställare har lämnat klar-
tecken, avslöjar Tord.

Ett roligt inslag är den 
utställning som kommer att 
bli av svenska lantraser, allti-
från kor och kalvar till höns 
och kaniner. Någon form 
av hästuppvisning utlovas 
också.

Lödösehus kommer att ha 
öppet under hela dagen med 
servering av fika och lättare 
förtäring.

Programmet spikat för MattismarknadenProgrammet spikat för Mattismarknaden
– Ny tradition skkapas i Lödöseapas i Lödöse

Lisbeth Caspersson, Lödöse Museums stödförening, Tord Andersson, Slöjd- och konsthant-
verk kring älven och Karin Blomstrand, Studieförbundet Vuxenskolan, har läget under kon-
troll inför Mattismarknaden som äger rum på Lödösehus lördagen den 22 september.
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www.alefolketshus.se

Curry och Kompis är vänner, 
allra bästa vänner. De gör allt 
tillsammans. Plötsligt en dag 

händer något förskräckligt, Curry 
har tappat bort sin saga och kan 
inte hitta den någonstans. Curry 

och Kompis ger sig ut i världen för 
att leta på alla platser som Curry 
någonsin varit på. Var kan sagan 
vara? Läs mer på alefolketshus.se

Lördag 15 sep 
kl 14.00

Medborgarhuset, Alafors
Från 4-7 år. Köp 2 biljetter, betala 

för 1.   60kr säljes på Nödinge 
bibliotek, Allans bokhandel i 

Älvängen och medborgarhusets 
kassa från kl 13.00 på speldagen. 

�����������
Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors

0702-65 66 70 Biodagar 0303-33 03 96
E-post folkets.hus@telia.com

Biljetter finns nu även till 
”Trollflöjten” Fred 19 okt kl 19.
”Jesus Christ Superstar” live 
från Birmingham 5 okt kl 20.30 
Medborgarhuset, Alafors. Biljetter: 
Nödinge bibliotek, Allans bokhandel 

Curry, Kompis 
och den 

försvunna sagan

Historiskt hotell 
i Tangermünde
4 dagar i Nordtyskland
Ringhotel Schwarzer Adler 
★★★★ 
Mitt i hjärtat av Tangermünde 
ligger stadens äldsta hotell i den 
över 1000 år gamla, nordtyska 
kejsarstaden vid floden Elbe. 
Här välkomnar värdfamiljen er 
till hansastaden och det trevliga 
hotellet med orginellt inredda 
rum och berättar om de fantas-
tiska upplevelser ni kan ge er ut 
på i staden. För Tangermünde 
är en härlig semesterupplevelse 
där ni har chansen att sätta ihop 
en resa med kultur-och naturup-
plevelser i de proportioner ni 
själva finner passande. 

Pris per person i dubbelrum

1.449:-
Pris utan reskod 1.599:-

 

Ankomst: 
Valfri t.o.m. 28/12 2012. 

Tangermünde

Julmarknad 2012Se det stora utval påwww.happydays.nu

Stockholms skärgård
3 dagars weekend

Skepparholmen ★★★★ 
Hotellet är fullt med rekreation, konst och miljö, ligger 
på en halvö i skärgården med havsutsikt och nära 
till natur. Besök Stockholm!

Ankomst: Fredagar t.o.m. 14/12 2012. 

Pris per person i dubbelrum

1.399:-
Pris utan reskod 1.549:-

ankomstdagen

 

 
endast 499:- 

2 barn 
6-14 år 

½ priset 

På vandring i Österrike
8 dagar i Wagrain

Wanderhotel Erika ★★★

Från ert familjeägda hotell har ni vandringsleder som startar redan 
utanför dörren och leder er till några av Österrikes 
finaste vandringsområden, utsikter och upplevelser. 

Ankomst: Lördagar t.o.m. 6/10 2012.
OBS: Kuravgift 1,1 EUR per person/dygn.

Pris per person i dubbelrum

3.299:-

 
 2 barn 
4-11 år 
70 % 

rabatt  

www.happydays.nu
eller ring  

BESTÄLL NU PÅ:
Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren
TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se


