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Industrigatan 2 Lilla Edet, 0520-65 00 10

UTFÖRSÄLJNING
VÅR AVDELNING GLAS- & PORSLIN UPPHÖR

Passa även på att fynda i vår

 REA-AVDELNING 
PÅ BELYSNING
Massor av lampor till kanonpriser!

HALVA 
PRISET

PÅ HELA GLAS- & 
PORSLINSORTIMENTET!
Gäller även samlarservicer från Hackefors m fl 

Först till kvarn! Ej öppet köp på reavaror.

Telefon: Taxi 0520-45 90 00 Buss 0520-65 75 00 
www.lillaedetsbuss.se

Lilla Edets Buss

I våra resor ingår det mesta, läs mer på vår 
hemsida eller ring för program.

Trädgårdsmässa i Margretetorp 
Inkl. entré, 18/5                                                        450:-

Prag, ”Den gyllene staden” 
Halvp/del i dubbelrum, 20-25/5                                5.490:-

Benny Anderssons Orkester 

18/7 Trädgårdsföreningen i Göteborg                            695:-

Kryssning till Mariehamn 
med M/S Cinderella 11-12 mars
Del i 2-bäddshytt, vikingbuffé inkl öl, vin, kaffe, 

frukostbuffé                          595:-

RESEFESTEN 2013

ALE/LILLA EDET. Ale & 
Lilla Edets Turistorganisa-
tion förbereder sig inför 
TUR-mässan, 21-24 mars. 

Fokus förväntas bli på 
närproducerade produkter, 
bland annat mat och dryck.

– Vi kommer att ha prov-
smakningar ett par gånger 
om dagen under de dagar 
som fackfolket kommer, 
torsdag och fredag. Under 
allmänhetens dagar kommer 
vi ha en visitkorttävling där vi 
lottar ut fina priser från vårt 
närområde, kanske green 
free-kort till våra golfbanor 
eller något närproducerat, 
säger projektledare Susanna 
Hammar.

TUR-mässan är en av 
Skandinaviens största turist- 
och resemässor, med utstäl-
lare från världens alla hörn. 
I år ska även Ale och Lilla 
Edets Turistorganisation/
Göta älv turism vara med för 
att visa upp sitt utbud.

– Tanken är att alla de 
medlemmar som vill ska få 
vara med och informera om 
föreningen, men även om 
sina egna verksamheter. Här 
finns ju verkligen mångfald, 
en bra mix av företag, fören-
ingar och kommuner, säger 
Susanna Hammar. 

– Temat för dagarna på 
mässan är under diskussion 
men en tanke, om det är möj-

ligt, är att vi ska presentera 
våra unika produkter i områ-
det såsom öl från Ahlafors 
Bryggerier, WitchSystrars 
hudvårdsprodukter med 
mera. 

Vackra bilder från turist-
området kommer att visas på 
en skärm, och i bildspelet ska 
det också finnas loggor och 
information om vilka turist-
organisationens medlemmar 
är.

– En folder kommer också 
att tryckas upp för Göta älv 
turism, avslutar Susanna 
Hammar.

STRÖM. Äntligen!
Efter många år av 

mörker lyser det nu i 
gångtunneln vid Säter-
gården.

– Det här ökar trygg-
heten för dem som är 
ute och promenerar, 
säger Angelika Samu-
elsson, energi- och 
klimatrådgivare i Lilla 
Edets kommun.

Det var i samband med 
befolkningsmötet på Ström 
som frågan aktualiserades. 
Tunneln har under en lång 
följd av år saknat belysning 
och nu tyckte invånarna att 
något borde göras.

– Tunneln har upplevts 
som en otrygg plats. Jag har 
arbetet med ljussättningen 
av tunneln i över ett år. Nu 
har vi funnit en lösning. 

Förhoppningsvis slipper vi 
vandalisering, det vore trist, 
säger Angelika Samuelsson.

Lamporna ger ett blått 
sken och förutom att det är 
snyggt att titta på så är belys-
ningen dessutom energief-
fektiv.

– Med relativt små medel 

har vi nu åstadkommit något 
som blir till glädje för väldigt 
många människor. Ströms-
borna som promenerar och 
cyklar här har äntligen fått 
ljus i tunneln, avslutar Ang-
elika Samuelsson.

JONAS ANDERSSON

HJÄRTUM. Ett 70-tal med-
lemmar hade kommit till 
årsmötet i Hjärtumsgården 
den 13 februari. Mötet 
började med en parentation 
över fyra medlemmar som 
avlidit under året. Efter en 
tyst minut för att hedra de 
avlidna sjöng sånggruppen 
Lina Sandells psalm ”Bred 
dina vida vingar”.

Som ordförande för års-
mötet valdes Tage Lindell 
och som sekreterare Ann-

Marie Larsson. Det blev 
omval för hela styrelsen. 
Ordförande Berth Anders-
son för 2013-2014 och 
sekreterare Ann-Marie Lars-
son för samma tid.

Verksamhetsberättelse, 
resultat och balansräkning 
samt revisionsberättelse 
upplästes och godkändes. 
Årsmötet beslöt om ansvars-
frihet för styrelsen för verk-
samhetsåret 2012.

Birgitta Johansson 

berättade om föreningens 
resor under våren och som-
maren 2013. Under året har 
föreningen fått 25 nya med-
lemmar som alla hälsades 
välkomna. Fyra medlemmar 
som avslutade sina förtroen-
deuppdrag avtackades med 
var sin blomma.

Mötet avslutades med 
sång och musik av sånggrup-
pen, kaffe och smörgås samt 
lotteridragning.

Tage Lindell

PRO Hjärtum-Västerlanda höll årsmöte

– Ale och Lilla Edet ska marknadsföras
Laddar upp för TUR-mässan
Börje Johansson, Susanna Hammar och Kajsa Jernqvist representerar Ale & Lilla Edets 
Turistorganisation som kommer att närvara på TUR-mässan i Göteborg 21-24 mars.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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Nu lyser det i gångtunneln

Energi- och klimatrådgivare Angelika Samuelsson i sam-
språk med Ulf Wetterlund (FP).


