
GÖTA. Kommunen sat-
sar två miljoner kronor 
i Lilla Edets Ridklubb.

Pengarna ska använ-
das till om- och till-
byggnad av stallet.

Hästarnas spiltor ska 
ersättas av boxar.

I ett första skede sker en 
tillbyggnad av stallet, som 
idag är hemvist för 26 hästar. 
Arbetet påbörjades i slutet av 
förra månaden och beräknas 
vara klart i början av nästa år.

– Det sker en total över-

syn av Bertilsgården. Arbetet 
kommer att fortgå under ett 
par år framöver. Det råder 
politisk enighet i den här 
satsningen, säger kommu-
nalrådet Ingemar Ottosson 
(S) och får medhåll av oppo-
sitionsrådet Peder Engdahl 
(M).

– Detta är en nödvändig 
investering som görs, poäng-
terar Engdahl.

I Danmark är det förbju-
det med spiltor, i Sverige 
likaså när det gäller nybygg-
nation av stall.

– I en box får hästen betyd-
ligt större utrymme och kan 
gå lös, förklarar ridskolechef 
Annika Teibl.

Lilla Edets Ridklubb har 
bedrivit verksamhet vid Ryr-
sjön sedan början av 80-talet. 
Föreningen har en omfat-
tande verksamhet med cirka 
350 medlemmar. 180 av dem 
är ridande.

– Vi arrangerar tävlingar 
inom såväl hopp som dressyr, 
berättar Annika Teibl.

När utbyggnaden är 
färdig startar renoveringen 

av befintligt stall.
– En efterlängtad satsning 

som vi är väldigt glada över 
att ha kommit igång med, 
avslutar Annika Teibl. 

JONAS ANDERSSON

Efterlängtad satsning hos LERK
– Om- och tillbyggnad av stallet

Ridskolechef Annika Teibl.

Kommunalråden Ingemar Ottosson (S) och Peder Engdahl 
(M) står båda bakom den satsning som nu görs hos Lilla 
Edets Ridklubb. Kommunen satsar två miljoner kronor för 
om- och tillbyggnad av stallet.

Skyltsöndag
i Lilla Edet
Söndagen 2 december
kl 15-18 i Folkets hus

Skyltsöndagen arrangeras av handelsgruppen Lilla Edet tillsammans med 
Företagscentrum och Lilla Edet kommun. Vill du också, kostnadsfritt, ställa 

ut på julmarknaden kontakta Inga-Lill Orbelin på info@orbelin.com

Jul i våra butiker
Extraöppet mellan kl 15-18 

med fi na erbjudanden 

Julmarknad 
Med hantverk, lotterier, 
försäljning med mera

Scouternas årliga 
skyltfönsterrunda 

Fina vinster 

Julen sjungs in
Sång och musik med Lilla Edets 

musikskola och Lilla Edets 
musikförening

Brandbil 
Räddningstjänsten visar bilen 

och informerar 

Tomten 
Tar emot barnens önskelistor

Bilar
Stendahls Bil visar nya bilar på 

parkeringsplatsen utanför.

Biblioteket 
Barnen kan tillverka sin egen 

julkaramell eller julgranshjärta. 
Låna med dig julböcker hem för 

inspiration och julläsning. 
Vi bjuder på glögg och 

pepparkakor 

Ströms slottspark och slottscafé kl 11-15
Agility-uppvisning kl. 11.00. Slussdraget spelar julmusik 12.00 och 13.00.

Utställare med bl.a. julgodis, hembakat, handarbeten, fårskinn, fågelfröer, stearinljus,
ullhantverk, fl erarmade handgjorda ljus, välbefi nnandeprodukter och julpynt-loppis.

Slottscafét med fi ka, korv och glögg. Cafét är öppet 11-18.

Lilla Edets Hembygdsförening 
Julmarknad i Fridhemstugan och Ljungkullen kl 15-18.

Försäljning av hembakat, karameller i strut, julkärvar, lotterier, varm korv med bröd 
och kaffe med dopp. Lill-Rikas bod är öppen. Vi bjuder på glögg.

Vi är inte nöjda förrän du är nöjd.

standardglasögon

Optikerfamilj i 80 år

Det personliga och snälla familjeföretaget

Även stort urval 
lågprisglasögon
Båge och Enstyrkeglas 

fr 480:-
Båge och Prog.glas 

fr 1570:-

www.lillaedet.se
Lilla Edets kommun har drygt 12.500 invånare och är lika förknippad med 
vatten och vacker natur som stark historia. Med ny motorväg och järnväg 
mellan Göteborg och Trollhättan kliver vi in i en ny och expansiv fas. 

Sök till vuxenutbildningen

Vill du skapa bättre förutsättningar för vidare studier eller bli mer konkurrenskraftig på arbets-

marknaden? Oavsett mål med dina studier är du välkommen att söka våra grundläggande och 

gymnasiala kurser på Lärcentrum i Lilla Edet. 

 Kontakta oss på 0520-65 97 05/0520-65 97 04 eller besök www.lillaedet.se/vuxenutbildning 

Där hittar du också information om vårt kursutbud. Välkommen med din ansökan!

Öka dina arbetschanser genom att utbilda dig, sök vårens komvuxkurser nu!
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