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LILLA EDET. Söndagen 
den 28 april kommer 
Uno Svenningson till 
Askeröd Gård för att 
välkomna våren. 

Arrangemanget är ett 
första steg i att få en 
mer levande landsbygd 
i Lilla Edet. 
– Vi hoppas att sön-
dagsarrangemanget 
kan locka människor 
ut i det gröna och Uno 
Svenningson brukar 
vara ett bra dragplås-
ter, säger arrangören 
Christer Lärk.

Det var under vintern som 
idén till att skapa musikaliska 
aktiviteter på Askeröd Gård 
kom till. Christer Lärk och 
hans fru Anna Lärk Ståhl-
berg satt och diskuterade hur 
man kan få fler människor att 
komma ut i det gröna och 
vackra naturområdet i Inta-

gan. De landade i konceptet 
söndagseftermiddagar på 
Askeröd. 

– Vi tror att söndagar kan 
vara en bra dag då familjer 

ofta vill hitta på något att 
göra tillsammans. Alla sön-
dagar på Askeröd ska gå i 
familjens tecken för vi vill 
även främja gemenskap och 

familjeliv, säger Anna Lärk 
Ståhlberg.

Tillsammans har de stor 
erfarenhet av att anordna 
aktiviteter för stora och små, 
och då främst inom musik-
branschen. Men aktivite-
terna på Askeröd kommer att 
variera. Bland annat kommer 
loppisbord och fikavagnar 
att dukas upp. Tillfället med 
Uno är ett pilotförsök som 
ska utvärderas innan fler 
aktiviteter bokas upp.

– Det är viktigt för oss 
att se hur mycket folk detta 
drar innan vi vågar boka 
upp fler tillställningar, men 
vi hoppas att publiken inte 
sviker och att vi kan få till 
ett gediget vår- och höstpro-
gram på Askeröd Gård, säger 
Christer Lärk.

Uno Svenningsson kommer till Askeröd Gård söndagen den 
28 april.

Uno Svenningsson till Askeröd Gård

LILLA EDET. Vänsterpartiet 
är ett feministiskt parti som 
arbetar för att förverkliga 
jämställdhet. Därför är det 
viktigt att uppmärksamma 
den internationella kvinno-
dagen och lyfta fram kvin-
nofrågor och den orättvisa 
som finns.

Om man ser till de kvin-
nodominerade yrkena, 
framgår att många kvinnor 
i dag jobbar ofrivillig deltid. 
Detta innebär att kvinnor 
generellt sett tar ett större 
ansvar för det obetalda 
hemarbetet. Kvinnors möj-
lighet till utveckling, karriär 
samt framtida pensionsin-
komst är ojämnställd. Rätt 
till heltid måste vara själv-

klar, men det skall också 
finnas möjlighet till deltid.

För Vänsterpartiet är 
rätten för kvinnors möj-
lighet till en egen och 
trygg inkomst en viktig 
jämställdhetsfråga. Löne-
skillnaderna mellan kvinnor 
och män är avsevärt stor. 
Kvinnors inkomst är idag 5 
200 kronor lägre än mäns 
efter skatt. Det innebär att 
många kvinnor lever i en 
svår ekonomisk situation 
och är ofta i beroendeställ-
ning till någon annan. Vän-
sterpartiet arbetar för att 
få mer jämställda löner och 
det innebär att man måste 
göra satsningar inom de 
kvinnodominerade yrkena. 

Denna negativa utveckling 
för kvinnor anser Vänster-
partiet att vi måste ändra på 
och ta det politiska ansvar 

som krävs och det är viktigt 
att alla är med i kampen för 
ett mer jämställt samhälle.

Vänsterpartiet i Lilla Edet

Vänsterpartiet arbetar för jämställdhet

Vänsterpartiet i Lilla Edet, här representerade av Andrea 
Köhler och Jeanette Villarroel (ordförande), vid den akti-
vitet som genomfördes i samband med den Internationella 
kvinnodagen.

LILLA EDET. I närmare 
sju år har Netto haft 
tankar på en etablering 
i Lilla Edet.

Nu har det blivit 
verklighet.

Torsdagens invig-
ningsfi rande lockade 
många nyfi kna kunder.

Prick klockan åtta gick 
entrédörren upp och folk 
strömmade in i Lilla Edets 
nya dagligvarubutik. Kön 
ringlade sig lång en bra stund 
före öppningsdags, ty trak-
tens invånare har väntat på 
denna dag.

– Det känns verkligen som 
att vi är efterlängtade, kon-
staterade Nettos etablerings-
chef Andreas Persson sam-
tidigt som han välkomnade 
de första kunderna.

Företagets vd, Carsten 
Hansen, avslöjade att Lilla 
Edet har legat i Nettos blick-
fång väldigt länge. Att etable-
ringen blev av först nu beror 
på att läget var det rätta.

– Vi ska ligga bostadsnära 

och bättre läge än så här 
kan vi inte få. Varför vi varit 
angelägna om att komma till 
Lilla Edet beror på att den 
geografiska placeringen är 
helt rätt för oss, mitt emellan 
våra butiker i Trollhättan och 
Älvängen. Vi anser att Lilla 
Edet-borna också ska ha 
möjligheten att handla bil-
ligt, säger Carsten Hansen.

En delegation från Leifab 
och Lilla Edets kommun, 
med bland andra kommunal-
råden Ingemar Ottosson 
(S) och Peder Engdahl (M) 
i spetsen, fanns med vid tors-
dagsmorgonens invignings-
ceremoni.

– Nettos etablering är 
jätteviktig för Lilla Edets 
centrum. Handel föder 
handel. Nu är det också lätt-
are att få andra företag att bli 
intresserade av komma hit, 
sade Ingemar Ottosson och 
överlämnade en blomma till 
butikschefen Samir Cerik.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Efterlängtad öppning i Lilla Edet

Rusning till Nettos invigning

PÅ INVIGNINGEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Nettobutiken i Lilla Edet är landets 151:a i ordningen. Folk köade för att komma in när dörrarna gick upp klockan åtta i tors-
dags morse.

Kommu-
nalrådet 
Ingemar 
Ottos-
son (S) 
önskade 
lycka till 
genom att 
överlämna 
en blomma 
till Nettos 
butikschef 
Samir 
Cerik.

Jan Richter, inköpsansvarig på Jan Richter, inköpsansvarig på 
Netto, bjöd på danska godsaker.Netto, bjöd på danska godsaker.

Nettos vd, Carsten Hansen.Nettos vd, Carsten Hansen.

TRÄNING 
FÖR ALLA!

GYMKORT

199KR/MÅN

BONUSPAKET INGÅR

Väska, vattenfl aska, 5 give away-
card, handduk, sokort,
respass. Gäller så 
långt lagret räcker.

VÄLKOMMEN TILL VÅR GOA KLUBB!
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SPORTLIFE BADHUSET MAJORSGATAN 11 
SPORTLIFE EDETS VÄRDSHUS & HOTELL SKANSENVÄGEN 34, TEL 0520-651 616


