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Kvällsöppet
hela julveckan17-21 december

SKEPPLANDA. Ag de-
sign & hantverk jubi-
lerar.

Det sker med en ut-
ställning på Skepplanda 
bibliotek.

– Roligt att fi ra på 
hemmaplan, säger Ag-
neta Gustavsson.

Agneta Gustavsson från 
Hålanda har arbetat med 
keramik i ett par decennier, 
men det var för fem år sedan 
som hon bestämde sig för att 
starta egen verksamhet.

– Min son var liten och 
jag ville jobba hemifrån. Jag 
bestämde mig för att börja i 
liten skala och på den vägen 
är det.

Jubileumsutställningen på 
Skepplanda bibliotek visar 

ett axplock av alla de fina 
verk som Agneta Gustavsson 
producerar på beställning, 
alltifrån ljusstakar och tavlor 
till skålar och uppläggnings-
fat.

– Allt jag gör säljer jag. 
Mitt varumärke har spridit 
sig genom mun-till-mun-
metoden.

Du har en ängel som en 
symbol för dina produk-
ter?

– Ja, det har blivit så. 
Många människor gillar 
min ängel och därför är den 
tacksam att göra. Den går att 
göra i stort och smått. Bland 
annat har jag en ljussläckare 
som jag kallar för Änglavakt.

Även hjärtan är vanligt 
förekommande i din 
produktion?

– Jag är nog lite kärleksfull 

och romantisk av mig. Värl-
den skulle se betydligt bättre 
ut om det fanns fler änglar 
och hjärtan.

Vad gör du om fem år?
– Förhoppningsvis har jag 

en ny utställning i Skepp-
landa samtidigt som jag har 
en dröm att få visa upp mig 
på en större arena också. Det 
gäller att få till en ekonomi 
som tillåter det.

Jubileumsutställningen på 
Skepplanda bibliotek pågår 
till och med den 20 decem-
ber. Under tiden tar Agneta 
Gustavsson upp beställ-
ningar, men det går också 
att köpa föremålen direkt på 
plats.

– Tiden innan jul ska jag 
bara ägna mig åt beställ-
ningar så att folk hinner få 
sina saker i tid innan doppa-

redagen.
Vad önskar du dig själv i 

julklapp?
– Jag skulle gärna vilja åka 

bort med min man någon-
stans och bara mysa.

Vad betyder julen för 
dig?

– Jag älskar julen. Pyntet, 

Jubileumsutställning på Skepplanda bibliotek
– Agneta Gustavsson visar sina verk

LÖDÖSE. Nu på lördag är 
det åter dags för Jul i Byn.  
Årets aktiviteter äger rum på 
torget i Lödöse. Vid riktigt 
ruskväder, som förra året, så 
flyttar arrangemanget in i 
Tingbergsskolans matsal. 

Tomten kommer att sitta i 
sin släde och ta emot barnens 
önskelistor. Kaffe med dopp, 
glögg och pepparkakor, 
hamburgare med mera finns 
att inmundiga. De som vill 
kan pröva lyckan på choklad-
hjul och lotterier. Marknads-
stånden är fulla av julkransar, 

julkort, julklappar, julbockar, 
ullprodukter, betongarbeten 
och några företag visar sina 
produkter. Förhoppningsvis 
finns det en liten kulle med 
snö att leka i och mycket 
mera som hör julen till.  Fri-
luftsfrämjandet håller i den 
årliga skinkpromenaden, 
med start från Främjarstugan 
och med målgång på torget. 
Den första skinkpromenaden 
startades av Siv Hansson 
i november 1984. Fören-
ingslivet i Lödöse hälsar alla 
varmt välkomna till årets Jul 

i byn. Samtidigt pågår hant-
verksmarknad på Lödösehus 
eftermiddagen avrundas med 

gudstjänst i kyrkan.

JONAS ANDERSSON

På lördag fi ras traditionsenligt Jul i byn på torget i Lödöse. 
Parallellt sker hantverksmarknad på Lödösehus.

Julen hälsas välkommen i Lödöse

alla ljus, att få äta gott och ha 
tid för familjen. Och paketen 
naturligtvis, säger Agneta 

Gustavsson. 

JONAS ANDERSSON

Agneta Gustavssons företaget Ag design & hantverk 5-årsjubilerar med en utställning på 
Skepplanda bibliotek.
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”JUL I BYN”
Välkommen till Lödöse

Lördagen den 8 december

Skinkpromenad
Julmarknad på museet

”Jul på torget”
Loppisen håller öppet

Julmarknad
Lödöse museum

Hantverkare 
mellan 

kl. 11-15.00

Skinkpromenad
Start vid 
Främjarstugan 
mellan 
kl. 12-13.00 
Avslutas 
på torget

Sponsor: Nygård/Lödöse intresseförening

”JUL PÅ TORGET”

Ale Torgs vinnare hoppas på reprisAle Torgs vinnare hoppas på repris

De har fortfarande svårt att tro att det verkligen hände. I 
fjol likt alla tidigare år har kusinerna Jörgen Bergman från 
Lödöse och Annelie Aspholm från Skår i Hålanda köat vid 
julklappsbordet på Ale Torg. Förra året blev det högvinsten 
– för båda. Annelie vann ett presentkort på 5000 kronor 
och Jörgen drog fram ett på totalt 2500 kronor.

– Vi fi rar jul tillsammans så det var riktigt kul, säger An-
nelie och Jörgen fyller i:

– Jag hade fl yt, egentligen hade jag tänkt ta ett annat 
paket men så tog Annelies man Peter det framför näsan på 
mig. Tur var det, mitt andra val var ju riktigt bra.

På söndag är det återigen dags för Ale Torgs julklapps-
bord. I ett av paketen lurar en högvinst och i kön står An-
nelie och Jörgen...


