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Din ICA handlare i Lilla Edet…

Patrik

 /kg 

 Påskmust 
 Nygårda.   150 cl. 

    Jfr pris 2:67/liter +pant.  

 Max 2 förp/kund.  

Färsk fl äskfi lé  
Danish Crown. Ursprung Danmark.

Ca 570 g. Av gris. Max 2 erbj/kund.       
Gäller ej vid köp av tobak,  tidningar, receptfria varor och spel.

 Handla andra varor för 

minst 200 kr så får du köpa… 

 Kaffe 
 ICA.   500 g.     

 Jfr pris 30:00/kg.      

 Max 2 erbj/kund.  

 Godis 
 Gott mix.       

 /st 

 Från vårt bageri! 

 Kavring 

ÖPPETTIDER:
Påskafton 7:00–18:00
Övriga dagar 7:00–23:00

Våra påsk-

Glad
påsk!
önskar vi alla 
våra kunder!

+pant

 /st 

 /hg 

 Ägg 
 ICA.     12-pack. Large.   

 Jfr pris 1:00/st.      

Öppet: 

Skärtorsdag 9–19

Långfredag 10–15

Påskafton   10–14

 /st 

 Från fiskbilen! 
Inlagd sill  
Vår egen. 20 sorter .   

 Jfr pris 169:00/kg.      

3   för

Avocado  

 /kg 

Öppet 7–23 alla dagar
www.icabostrom.se
facebook.com/icabostrom

IC
A

 Butiksreklam

Priserna gäller t o m söndag 1/4 -13. Reserv för slutförs och ev tryckfel.

LILLA EDET. Ortsut-
vecklingsmöten införs i 
Lilla Edets kommun.

Första sammankoms-
ten äger rum i Göta den 
11 april.

– Ett sätt att ut-
veckla dialogen med 
våra invånare, säger 
Bert Åkesson (S), ord-
förande i kommunens 
demokratigrupp.

Under fjolåret genomfördes 
ett antal befolkningsmöten 
i olika delar av kommunen. 
Fokus låg då på trygghet. Nu 
tar kommunledningen nästa 
steg.

– Det finns många tankar 
och idéer hur medborgar-
inflytandet kan stärkas. Nu 
väljer vi att prioritera orts-
utvecklingsmöten på våra sju 
orter, säger Bert Åkesson.

– Vi har sneglat på andra 
kommuner och tagit till oss 
det som varit bra. Vårt kon-
cept är dock inte jämförbart 
med någon annans.

Kommunstyrelsen har 
fattat beslut om ett möte per 
ort och år. Under våren ska 
möten hållas i Göta, Nygård 
och Hjärtum. På hösten fort-
sätter det med i tur och ord-
ning, Ström, Västerlanda, 
Lilla Edet och Lödöse.

– Det är torsdagskvällar 
som gäller i samtliga fall, för-
klarar kommunsekreterare 
Maria Olegård.

Det övergripande temat 
för årets sju ortsutvecklings-
möten blir infrastruktur och 
fysisk planering. Samhälls-
byggnadsnämndens presi-
dium kommer att finnas med 
på mötena samt åtminstone 
ett av de två kommunalrå-
den.

– Finns det förslag på 
andra rubriker som orts-
borna vill ska komma upp, så 
är de välkomna att mejla in 

sina frågor. Detta bör göras 
minst en vecka innan mötet. 
Berörda tjänstemän eller 
politiker får då en ärlig chans 
att fördjupa sig i ärendet, 
säger Bert Åkesson.

Affischering och annon-
sering kommer att ske inför 
respektive ortsutvecklings-
möte.

– Göta är först ut

Ortsutvecklingsmöten stundar

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Bert Åkesson (S), ordförande i kommunens demokratigrupp.

 

 

 

 

Lödösehus hittar du på

Museivägen 1, Lödöse. Välkommen hit!

010-441 43 83  www.lodosemuseum.se

Fri entré

Tisdag, onsdag och torsdag  2 - 4 april kl. 11-15  

PÅSKLOV PÅ LÖDÖSEHUS  Barnpyssel med vårtema.

WORKSHOPS inför kommande utställning  

“Den vandrande staden - Från Lödöse til Göteborg och tillbaka” 
 

Torsdag 4 april kl. 14-17    “Gott om tid”

Torsdag 11 april kl. 16-19  “Nya Lödöse”

Torsdag  25 april kl. 16-19  “Dagens Lödöse” 

Torsdag  23 maj  kl. 16-19  “Framtidens Lödöse” 

Välkommen att vara med och utforma den nya utställningen! 

Lördag 15 juni kl. 11-16

ÖRTAGÅRDSDAG  Tema: Mandalor och Oknytt

Barnpyssel och invigning av utställningarna “Oknytt i Örtagården”  

och “Mandala - en Örtagårdsvandring i tid & rum” . Pågår till 15/9. 

6 april - 12 maj Miniutställning

STICKADE BARNFILTAR

Medlemmar i “Sticknätet” visar personaligt stickade barnfiltar.  

Lördag och söndag 17-18 augusti

HERTIGARNAS BRÖLLOPSFEST

Medeltidsmarknad, teater, musik och mat. Se: www.ljudaborg.se

Lördag 13 april kl. 10.30-16

VARVS OCH SJÖFARTSHISTORISK DAG  Tema: Tändkulemotorer. 

Arr: Varvs och Sjöfartshistoriska föreningen i Götaälvdalen.


