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STRÖM. Inget besöksre-
kord, men otvivelaktigt 
ett väldigt lyckat ar-
rangemang.

Stämningen var på 
topp i Strömshallen 
under hela helgen där 
Lilla Edetmässan ägde 
rum för tionde gången.

– Det har blivit kvali-
tetstid med dem som 
besökt vår monter, 
förklarade kommuni-
kationsstrateg Ellinor 
Östlund som beman-
nade kommunens 
monter tillsammans 
med bildningschef Maria 
Andersson. 

Lilla Edetmässan öppnade 
dörrarna på lördagsmorgo-
nen och sedan var det full 
fart fram till söndag efter-
middag. Förutom att mingla 
runt bland de dryga 30-talet 
montrarna, kunde besökarna 
också ta del av den under-

hållning som serverades från 
scen. Konferencier Divina 
Sarkany, Magnus Rosén 
och Jens Ericson stod för 
den musikaliska underhåll-
ningen. Vid upprepade tillfäl-
len under helgen bjöds också 
modevisning med Inspo och 
Hårstunden. Godisregn och 
ansiktsmålning var populära 
aktiviteter hos den yngre 
besöksskaran.

– Vi har ingen anledning 
att klaga. För oss kom mässan 
helt rätt i tiden med anled-
ning av vårt nya projekt Torg-
backen 19. Vi har fått in flera 
intresseanmälningar, förkla-
rade Lars Ivarsbo som fanns 
på plats i Leifabs monter.

Utvärderingen får ge 
svaret på om det blir någon 
elfte mässa och när på året 
den i så fall ska arrangeras.

Benjamin tog tillfället i akt att få armen målad.

Ica Boström demonstrerade den perfekta fruktskalaren. 

Mässräv. Håkan Jonsson på Elkedjan har 
varit med på Lilla Edetmässan fl era gånger 
tidigare. I år bjöd han besökarna på kaffe.

Maria Andersson och Ellinor Östlund hälsade 
välkommen till kommunens monter.

Lilla Edetmässan jubilerade i Strömshallen

Vill du gå 
ner i vikt?
Vill du gå 
ner i vikt?Jessica

gick ner

1,3 kg
/veckan

Xtravaganza har utvecklat ett smart, 
viktminsknings-program som är enkelt att följa. 
Vi har 30 platser i oktober!

Kungälv Rollsbo  14 oktober, kl 17.30
Nol  16 oktober, kl 17.30

Kursstart v. 42

Kungälv Solbräcke 0303-44 59 00 
kungalv@xtravaganza.se Solbräckegatan 3, 

För mer information och anmälan kontakta din klubb:
Kungälv Rollsbo 0303-938 21 info.kungalv@sportlife.se Rollsbovägen 25
Ale Nol 0303-74 16 50 info.nol@sportlife.se Folketshusvägen 1

BOHUS. Återvinningens 
Dag lockade många be-
sökare till Sörmossens 
återvinningscentral i 
lördags. 

Återvinning av små 
elprylar i hemmet stod 
i fokus och renhåll-
ningschefen Lars-Olof 
Segerdahl svarade på 
frågor. 

Vet du var du ska göra av din 
trasiga hårtork eller mobilte-
lefon?

Trots att svenskarna är 
världsledande på att återvinna 
elektronik ligger cirka 15 mil-
joner mobiler och skräpar i 
byrålådorna. 

Enligt bolaget ElKretsen 
köper svenskarna 60 miljo-
ner små elprylar varje år, men 
bara 26 miljoner lämnas till 
återvinning.

På Återvinningens Dag, 
som i lördags hölls i åtta kom-
muner i Västra Götalands 13 
kommuner, var därför små 
elprylar årets tema.

Dagen arrangeras av ren-
hållningsbolaget Renova i 
samarbete med ElKretsen. 

I Ale bjöds det på korv med 
bröd och fika på Sörmossens 
återvinningscentral i Bohus 
och på plats för att svara på 
besökarnas frågor fanns ren-
hållningschefen Lars-Olof 
Segerdahl, som även delade 
ut informationsbroschyrer 
och ”farligt-avfall-påsar”. 

– Många hade frågor om 
hur och var man återvinner 
sina elprylar. I kommunen 
håller vi just nu på att utveckla 
en ”farligt-avfall-bil” som ska 
underlätta inlämnandet.

Uppskattningsvis kom 
mellan 250 och 300 besökare 
och som en bonus fick man 
denna dag slänga skräp kost-
nadsfritt. 

JOHANNA ROOS

Lördag 5/10 kl 12.15
Ale gymnasium

Div 2 herrar

Ale IBF – Frölunda IBK

Börja spela 

innebandy!

www.aleibf.se

– Små elprylar fokus på Återvinningens Dag
Gammal mobil i byrålådan?

Välbesökt. Många kom till Sörmossens återvinningscentral i 
Bohus när Återvinningens Dag gick av stapeln i lördags.


