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VÄSTERLANDA. Det var 
en gång ett sågverk.

Framöver ska platsen 
användas för kulturella 
evenemang.

I helgen avslutades 
en utställning med 
Göta Älvdalens konst-
förening och Maria 
Stenson har ytterligare 
planer för den unika 
byggnaden i Väster-
landa.

Sågverket i Västerlanda har 
rötter ända från mitten av 
förra seklet. Maria Sten-
sons svärfar, Sten Nilsson, 
var känd i bygden och drev 
verksamheten en bra bit in 
på 1900-talet innan sonen 
och tillika Marias man, Rolf, 
tog över rörelsen. Som mest 
jobbade ett 20-tal personer 
på det välrenommerade såg-
verket.

– Det var ungefär 20 år 

sedan som sågverket lades 
ner och därefter har det stått 
öde. Min man, som var en 
mycket känd konstnär, gick 
bort 2004, berättar Maria 
som med oförtruten vilja och 
ett engagemang som saknar 
motstycke har lyckats skapa 
nytt liv i den gamla träbygg-

naden.
– Alla gamla maskiner och 

verktyg har jag tagit tillvara 
på och försökt fräscha upp. 
Golvet har fått lagas på sina 
håll, men nu börjar det se rik-
tigt trevligt ut, säger Maria.

Tanken är att göra Väs-
terlanda Sågverk till en 

mötesplats för olika kultu-
rella former. Göta Älvda-
lens Konstförening var först 
ut med en utställning, som 
pågått under september 
månad. Totalt deltog elva 
konstnärer.

– Besökarna har verkli-
gen imponerats över den här 
miljön. Jag har fått så mycket 

positiv respons och det känns 
naturligtvis jätteroligt.

Nu planerar Maria Sten-
son för en ny konstutställ-
ning, den här gången med 
verk av amatörer.

– Riktigt när det blir vet 
jag inte. Det är redan 30 
personer som har anmält sitt 
intresse.

– Jag vill att detta ska bli 
framtidens kulturhall i Lilla 
Edets kommun. Det behöver 
inte nödvändigtvis vara konst, 
kulturen är mycket bredare 
än så. Miljön är storslagen 
och det är roligt att kunna 
sätta Västerlanda på kartan, 
avslutar Maria Stenson.
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LILLA EDET. Lars 
Ivarsbo, 61, antog sitt 
första politiska uppdrag 
i Lilla Edets kommun, i 
dåvarande skolstyrel-
sen, 1989.

Då hade inte Gustaf 
Svenungsson, 19, sett 
dagens ljus ännu.

Nu kamperar de till-
sammans för Center-
partiet i Utbildnings-
nämnden.

En politisk profil med 
massor av erfarenhet från 
olika uppdrag. Det epitetet 
beskriver ganska väl bilden 
som Lilla Edet-borna har 
av Lars Ivarsbo. De som 
trodde att den lokalpolitiska 
eran var på väg att ta slut för 
honom hade fel. Ivarsbo är 
sedan försommaren tillbaka i 
Utbildningsnämnden.

– När Karin Hallhagen 
blev tvungen att lämna sitt 
uppdrag på grund av tidsbrist 

frågade partiet om jag var 
villig att acceptera ett fyll-
nadsval. Jag tyckte det kändes 
stimulerande och tackade ja, 
berättar Lars Ivarsbo.

Tanken var att Ove 
Parkås och Lars Ivarsbo 
skulle kampera ihop för 
Centerpartiets räkning, men 
de planerna omkullkasta-
des redan i augusti. Ove 
Parkås meddelade då att han 
lämnar alla sina uppdrag för 
partiet. Således uppstod en 
ny vakans. Det var här som 
Gustaf Svenungsson kom in 
i bilden samtidigt som Lars 
Ivarsbo åtog sig rollen som 
vice ordförande i Utbild-
ningsnämnden.

– Jag hoppas kunna bidra 
till ett samlat ledarskap för 
oppositionen. Det finns 
definitivt ledamöter som är 
bättre insatt i sakfrågorna, 
men däremot kan jag bidra 
med erfarenhet vad det gäller 
ledarskap, säger Ivarsbo.

– Jag har dessutom bra 
kontakt med nämndens tidi-
gare viceordförande Ove 
Parkås.

Hur ser du på att få sam-
arbeta med Socialdemo-
kraternas ordförande, Leif 
Håkansson?

– Vi har samarbetat förut, 
när jag satt som ordförande 
i Individnämnden och Leif 
var vice ordförande. Nu är 
det ombytta roller. Vi är bra 
på att vara överens om att 
vi inte alltid behöver vara 
överens. Det gäller att kunna 
diskutera sakfrågorna på ett 
kreativt sätt.

Gustaf Svenungsson är 
distriktsordförande i Cen-
terns ungdomsförbund och 
sitter även med som ersät-
tare i kommunstyrelsen. Nu 
blir det skolfrågor som den 
19-årige Hjärtumsbon får ge 
sig i kast med.

– Det ska bli kul. Jag tror 
jag kan bidra med en hel del 

kunskap från verkligheten, 
då det inte var så längesedan 
som jag avslutade mina stu-
dier.

Vad har du för tankar 
om skolan i Lilla Edets 
kommun?

– Det är viktigt att vi följer 
den rapport som finns om 
en attraktiv skola med goda 
resultat. Det arbetet påbörja-
des när Bjarne Färjhage (C) 
satt som kommunalråd. Vi 
måste bredda synen på skolan 

och släppa in andra aktörer i 
samhället. Jag tänker i första 
hand på näringslivet och för-
eningslivet, som måste bli en 
del av skolan.

Som ung politiker, är 
inte risken överhängande 
att man blir ignorerad av 
övriga ledamöter?

– I Centerpartiet har jag 
inte upplevt det så. Tvärtom 
faktiskt! Jag tror inte det ska 
vara några problem i Utbild-
ningsnämnden heller.

Vad säger rutinerade 
Ivarsbo om att få en ung-
tupp vid sin sida?

– Helt suveränt! Vi har 
länge pratat om föryngring, 
men är i ärlighetens namn 
inte särskilt bortskämda med 
det. Jag tycker det är jättero-
ligt att Gustaf har intresserat 
sig för politik i allmänhet och 
skolfrågor i synnerhet.
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Centern satsar på Centern satsar på 
gammalt och ungtgammalt och ungt
– Ivarsbo och Svenungsson nytt radarpar

Ungdomlig entusiasm och massor av erfarenhet ska i fortsättningen föra Centerpartiets och 
tillika oppositionens talan i Utbildningsnämnden. Gustaf Svenungsson, 19 år, är ny ledamot 
och Lars Ivarsbo, 61, ikläder sig samtidigt rollen som vice ordförande.

Gammalt sågverk blir kulturhall
– Storslagna planer för unik byggnad

Konst pryder numera väggarna i det gamla sågverket. Pro-
dukter från en svunnen tid gör sig dock påminda i lokalen.

Maria Stenson har skapat nytt liv i det gamla sågverket i Västerlanda. I framtiden ska loka-
lerna användas till diverse kulturella evenemang.

LÖDÖSE. Lite i skymun-
dan av stationsområ-
dets invigning anordna-
des Mattismarknad på 
Lödösehus.

Ett lyckat arrang-
emang, så tillvida 
att det kom relativt 
mycket folk.

Till Årets Mattis ut-
sågs Hillevi Petersson.

Mattismarknad är en nygam-
mal tradition och kan ses 
som en efterföljare till Lars-
mässomarknaden, som upp-
hörde 2008. Konceptet är 
ungefär detsamma. Hant-

verksutställare samlas för 
att visa och sälja sina verk, 
samtidigt som det lokala för-
eningslivet är engagerat på 
olika sätt. Friluftsfrämjandet 
hade exempelvis ordnat med 
Mulle i skogsgläntan bakom 
Lödösehus.

Förr om åren utsågs 
alltid Årets Lars i Lödöse. 
Nu är det Årets Mattis som 
gäller. Utmärkelsen tillfal-
ler en person som har gjort 
något positivt i Lilla Edets 
kommun eller för dess invå-
nare. Under ett antal veckor 
kunde allmänheten lämna 
förslag på Årets Lars, till den 

jury som i lördags korade 
vinnaren. Hillevi Petersson, 
som idag arbetar på Lödöse 
museum, blev den första att 
få ta emot utmärkelsen.

Under lördagen bjöds det 
också på musikalisk under-
hållning och ett roligt inslag 
var utställningen av svenska 
lantraser, bland annat kor, 
getter och kaniner.

Lyckad Mattismarknad i Lödöse

I LÖDÖSE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.sePonnyridning, en kul aktivitet för de små.

Hantverksprodukter av skilda slag fanns till 
försäljning på lördagens Mattismarknad i 
Lödöse.

Utställningen av svenska lantraser var upp-Utställningen av svenska lantraser var upp-
skattad av marknadsbesökarna.skattad av marknadsbesökarna.


