
LÖDÖSE. Ett gigantiskt 
partytält fullt med folk.

Stämningen var på 
topp när Lödöse Södra 
invigdes.

– Det här är årets 
enskilt viktigaste 
händelse, konstaterade 
kommunalrådet Inge-
mar Ottosson (S).

Det kändes som om att ”alla” 
var där för att ta del av sön-
dagens invigningsfirande i 
Lödöse.

– Ett sådant här tillfälle vill 
man ju inte missa, konstaterade 
Kent Harman som får prome-
nadavstånd till den nya statio-
nen från sin bostad i Alvhem.

Festligheterna drog igång 
vid elva-tiden då dagens kon-
ferencier, Klara Zimmer-
gren, hälsade välkommen. Lite 
senare gjorde luciatåget, med 
elever från Strömsskolan, sin 
entré.

Det stora ögonblicket lät 
vänta på sig ytterligare någon 
timma. Jessica Andersson 
satte ordentlig fart med sin 
”Wake Up” för att därefter 
bjuda på mer stillsamma toner i 
den underbara balladen ”I Did 
It for love”. Publikens kärlek 
fick hon i retur och när Troll-
hättans schlagerdrottning gjort 
sitt på scenen blev det dags för 
den officiella invigningsce-
remonin med Lasse Kronér 
som värd.

Först bjöds det mer sång 
av Partypatrullen innan Tra-
fikverkets representanter, 
Håkan Wennerström och 
Sara Distner, tillsammans 
med Ingemar Ottosson och 
regionstyrelsens ordförande, 
Gert-Inge Andersson (S), 
sprängde konfetti i luften 
och förklarade Lödöse Södra 
invigd.

– Ett väldigt proffsigt 
arrangemang, som det ligger 
mycket arbete bakom. Det 
var ett väldigt bra program, 
stjärnglans i form av Jessica 
Andersson och Lasse Kronér, 
varvat med lokala förmågor. Vi 
får heller inte glömma alla de 
utställare som fanns på plats 
inne och utanför tältet. Sönda-
gen blev en riktig höjdare, sam-
manfattade Ingemar Ottosson.

LÖDÖSE. Det blev pre-
cis den löparfest som 
arrangören hade hop-
pats på.

300 deltagare trot-
sade kylan för att få 
springa på jungfrulig 
mark.

Start och mål skedde 
strax söder om det nya 
stationsområdet.

Kvicksilvret visade omkring 
tio grader, men solen sken 
och deltagarna utstrålade 
glädje i väntan på att det 
historiska invigningsloppet 
skulle till att dra igång. Nya 
E45 hade preparerats under 
hela den gångna veckan, med 
rikliga mängder salt. Någon 
risk för glatt underlag fanns 
inte utan vägbanan bjöd 
på ett riktigt bra fäste för 
löparna.

– Helt kanon! Arrang-
emanget blev precis den 
folkfest vi hade hoppats på, 
förklarade Peter Johansson 
i Tingbergs AIS.

Peter Johansson var för 
övrigt först i mål av del-
tagarna i loppet över fem 
kilometer. Peter klockades 
på tiden 17.47 vilket var 
fyra sekunder före Rickard 
Carlsson, Trollhättans IF. 
Damklassen vanns av Per-
nilla Säestrand.

Vinnare i BanaVäg i Väst-
loppet över 10 kilometer 
blev Henry Gross, Hässelby 
SK (32.48), tvåa var Anton 
Bengtsson, Stenungsund, 
och på tredje plats kom 
Erik Karlsson, OK Alehof. 
Snabbast bland damerna var 
Johanna Apelryd, Hälle IF, 
på tiden 39.01. Tvåa blev Li 
Lindsjö, Göteborg, och trea 
Emmelie Andersson, Troll-
hättans IF.

– Den här lördagen blev 
en dag att minnas. Vi är jätte-
tacksamma över samarbetet 
med Trafikverket som möj-
liggjorde detta unika lopp, 
säger Peter Johansson.

JONAS ANDERSSON

Henrik Olsson

Lödöse

1. Jag påverkas inte lika mycket som min dotter som läser i Göteborg. Nu 
blir det tåg istället för buss för hennes del.

2. Tagit del av festen, pratat med folk, druckit varm glögg och lyssnat på 
Lasse Kronér, Jessica Andersson och de andra artisterna.

3. Mycket folk!

4. Jag är lastbilschaufför och har haft förmånen att få jobba i Alvhem med 
den nya vägen under ett och ett halvt års tid. Det har varit en trevlig tid. 
BanaVäg-projektet har således spelat en stor roll i mitt liv. 

1. Hur påverkas du av Alependeln?1. Hur påverkas du av Alependeln?
2. Vad har du gjort idag?2. Vad har du gjort idag?

Barbro Sandström
Hältorp i Lödöse

1. Vår fastighet blev inlöst av Banverket, så vi fi ck fl ytta på oss 200 meter. 
Så visst har Alependeln kommit att påverka oss. Det blir lättare att ta sig 
till såväl Trollhättan och Göteborg med bilen, men det blir nog till att testa 
tåget också.

2. Jag har tagit del av denna fantastiska invigningsceremoni i Lödöse. Det 
är roligt att man satsat så mycket på detta arrangemang.

3. Egentligen allting, men ska jag lyfta fram något särskilt så får det bli 
Jessica Anderssons framträdande. Jag gillar henne!

4. Vi fi ck mycket bättre boende!

3. Vad blir ditt bestående minne från invigningsdagen?3. Vad blir ditt bestående minne från invigningsdagen?
4. Vad kommer du att minnas från BanaVäg-projektet?4. Vad kommer du att minnas från BanaVäg-projektet?

Löparfest trots kyla
– BanaVäg i Väst-loppet en succé

Mikael Fischer, som repre-
senterade Trafi kverket, fi ck 
smaka på medaljen efter mål-
gången. Mikael tillryggalade 
10 kilometer på 43.17.

Grattis, det gjorde du bra! 
Ralf Hansson ger en puss på 
kinden till Göran Tilly, Ale 
90 IK.

På väg mot mål i lördagens historiska löpartävling.

Folkligt och festligt i Lödöse
– Invigningsfi rande som ingen ville missa

I LÖDÖSE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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Trollhättans schlagerdrott-
ning Jessica Andersson 
underhöll publiken.

Konfettin sprutade när Lödöse Station förklarades invgid.

Ett folkhav mötte Lasse Kronér.

Ett tydligt bevis på att tågtrafi ken i Lödöse nu har kommit Ett tydligt bevis på att tågtrafi ken i Lödöse nu har kommit 
igång.                                                Foto: Jonas Anderssonigång.                                                Foto: Jonas Andersson


