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Med vår 170-åriga erfarenhet och lokala 
närvaro kan vi tryggt och säkert erbjuda för-
säkringslösningar som passar dig.   
Dessutom är våra mest nöjda kunder de som 
råkat ut för en skada. Ring oss eller någon av 
våra kollegor på 0520-49 49 00, så hjälper vi 
dig. 

Lennart Svensson, Säljare Företagsförsäkring 
Peter Johlund, Säljare Liv och Pension 
 

Trygghet hela vägen.

– Glädje när stationsområdet invigdes

ÄLVÄNGEN. Vilhelm 
Moberg skulle förmod-
ligen le förnöjsamt.

Teatervindens tolk-
ning av hans folklust-
spel ”Marknadsafton” 
är underhållande.

Premiären ägde rum 
i fredags.

Teatervinden är hemma på 
Repslagarmuseet igen. Den 
gångna helgen och kom-
mande helg spelas klas-
sikern Marknadsafton på 
Garnevind.

Publiken får uppleva en 
dryg timmes underhåll-
ning som flera gånger är 
ordentligt skrattframkal-
lande. Handlingen utspelar 
sig dagen innan den stora 
marknaden i Växjö. När det 
uppenbarar sig för pigan 
Lovisa (Johanna Hector) 
att hemmansägare Magni 
(Ronny Schäfer) ska ta med 
sig Theresia i Hultet (Ritha 
Jarlegren) till marknaden 

utgör det början till diverse 
kärleksintriger, som också 
präglas av ekonomiska 
förvecklingar. Länsman 
Rapp (Gunnar Bergevald) 
spelar en central roll i hand-

lingen vars list till slut ändå 
kammar noll.

Tre föreställningar åter-
står, fredag-söndag. 

JONAS ANDERSSON

Lustfylld underhållning på GarnevindLustfylld underhållning på Garnevind

Kaffebjudning hemma hos Magni (Ronny Schäfer). T v läns-Kaffebjudning hemma hos Magni (Ronny Schäfer). T v läns-
man Rapp (Gunnar Bergevald) och Theresia i Hultet (Ritha man Rapp (Gunnar Bergevald) och Theresia i Hultet (Ritha 
Jarlegren).Jarlegren).

LÖDÖSE. Resan har 
bara börjat.

Lördagens invigning 
av stationsområdet 
Lödöse Södra symboli-
serade den framtidstro 
som andas i kommunen 
med ny väg och järn-
väg.

– En betydelsefull dag 
för vår kommun som 
innebär att vi är med 
på tåget, konstaterade 
kommunalrådet Inge-
mar Ottosson (S) i sitt 
invigningstal.

Ännu så länge susar tågen 
förbi, men från och med den 
9 december ska regiontågen 
stanna vid Lödöse Södra. 
Det hindrade emellertid inte 
kommunledningen från att 
inviga stationsområdet redan 
i lördags, som ett inslag i den 
Europeiska Trafikantveckan. 
Mycket folk kom för att ta 
del av festligheterna och det 
digra utbud av aktiviteter och 
underhållning som program-
makarna skapat.

Allt tog sin början med 
den officiella invigningsce-
remonin där det istället för 
bandklippning blev band-
knytning, för att symbolisera 
det faktum att det nya sta-
tionsområdet blir en viktig 
knutpunkt. Representanter 
från de olika orterna i kom-

munen fanns på plats. Direkt 
i anslutning till bandknyt-
ningen skedde ett ballong-
uppsläpp och Lilla Edets 
Musikkår spelade en fanfar.

Inne i tältet bjöds invig-
ningsbesökarna på korv med 
bröd, kaffe, festis och tårta. 
Med jämna mellanrum upp-
trädde Jeanette Pettersson, 
som till helgen medverkar på 
Country-SM i Sälen.

– Jag är förkyld för tillfäl-
let, men håller på att kurera 
mig så gott det går. Förhopp-
ningsvis ska jag vara helt frisk 
när det blir dags för SM, för-
klarade Jeanette.

I tältet gick det också att 
ta del av en teckningstävling, 
skapad av elever från årskurs 
3, samt berättelser skrivna av 
elever i årskurs 9. 

Ute på parkeringen skedde 
en spektakulär uppvisning i 
bilklippning av West Coast 
Rescue Team från Falken-
berg. Gänget som nyligen 
kom hem från VM i Kanada 
där man erövrade en silver-
medalj.

Hoppborgen attraherade 
den yngre publiken liksom 
det minitåg som tog passage-
rarna runt på en sightseeing 
runt stationsområdet.

Samhällsbyggnadschef 
Paul Mäkelä har varit med 
på hela resan, från plane-
ring till färdigställandet 

av Lödöse Södra. Paul var 
naturligtvis belåten när han 
tog del av lördagens festlig-
heter.

– Vi är i mål med en del-
etapp. Det är många som har 
jobbat oerhört hårt för att en 
tågstation skulle bli möjlig 
i Lödöse, inte minst förra 
kommunalrådet Bjarne 
Färjhage (C) som lade 
grunden med sina kontakter. 
Snart kommer trafiken igång 
och då gäller det att vi fort-
sätter att utveckla Lödöse på 
ett sådant sätt som vi önskar. 
Det återstår fortfarande 
mycket arbete.

JONAS ANDERSSON

Bandknytning fi ck symbolisera invigningen av stationsområdet Lödöse Södra.

Ett minitåg tog med pas-
sagerarna på en sightseeing 
runt stationsområdet.

Jeanette Pettersson, som 
medverkar på Country-SM 
till helgen, underhöll i tältet.

”En betydelsefull dag”

Varför ska jag
som bara åker igenom
Göteborg betala?

www.transportstyrelsen.se

HÖSTLÖK 
i lösvikt

Gäller t o m 30 september 2012, med reservation för slutförsäljning.

HÖSTERBJUDANDE!

20%

”Mys i mörkret” 

Lykta  89kr

Erika 
ljung
  4 för 100kr 


