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Dagstur 
eller lång-
semester?

Lilla Edets Buss

Hos oss hittar ni alla 
typer av bussresor både 

i Sverige och Europa
Besök oss på www.lillaedetbuss.se

LILLA EDET. Det plane-
ras för Lilla Edetmässa 
igen.

Det blir den tionde i 
ordningen.

– En inbjudan kommer 
att gå ut till kommu-
nens företagare under 
den närmast veckan, 
förklarar näringslivsut-
vecklare Kajsa Jern-
qvist.

Kajsa Jernqvist har arbetat i 
Lilla Edets kommun i två år 
och har många gånger fått 
frågan när nästa företags-
mässa kommer att äga rum.

– Av den anledningen 
bestämde sig Företagscen-
trums styrelse för att kolla 
av intresset bland företa-
gare och tidigare sponsorer. 
Skulle det vara intressant 
med en ny mässa och vad 
fyller den för funktion?

Responsen blev odelad 
positiv och med Företags-

centrum som arrangör och 
Folkets Hus som mässam-
ordnare blir det en favorit i 
repris i Strömshallen 28-29 
september.

– Det finns ett koncept 
som har fungerat och som vi 
nu tänker modernisera. Det 
är oerhört positivt att vi har 
fått med Jens Ericson på 
tåget. Vi bollar idéer mellan 
varandra och har en strävan 
om att göra jubileet av Lilla 
Edetmässan till något riktigt 
bra, säger Kajsa Jernqvist.

För alla människor
Jens Ericson är ny chef för 
Folkets Hus i Lilla Edet. För 
honom var det självklart att 
tacka ja när Företagscentrum 
ställde frågan.

– Det ligger i Folkets Hus 
nya profil. Entreprenör-
skap, kultur och näringsliv 
hör ihop. Vi ska utgöra en 
mötesplats för alla männ-
iskor, säger Jens.

Senast det arrangerades 
företagsmässa i Strömshallen 
var våren 2011. Då deltog ett 
40-tal företag. Årets arrang-
emang ska förhoppnings-
vis locka minst lika många 
utställare.

– Vi vill skapa ett event för 
hela familjen. Det ska hända 
mer saker på mässområdet 
än vad det har gjort tidigare. 
Vi har många roliga saker på 
gång, lovar Kajsa Jernqvist.

I vanlig ordning planeras 
det också för en utställarkväll 

på fredagen.
– Självklart! Gästerna 

kan se fram emot quiz om 
näringslivet i Lilla Edet och 
dessutom blir det truba-

durunderhållning, säger Jens 
Ericson.

Senast den 25 juli ska före-
tagen ha anmält sitt intresse 
till Lilla Edetmässan 2013.

– Framgångsrikt koncept
som moderniseras

Företagsmässa för tionde gången

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Näringslivsutvecklare, Kajsa 
Jernqvist.

Så här såg det ut senast som det arrangerades företagsmässa i Lilla Edet – våren 2011. Till 
hösten är det dags igen, 28-29 september i Strömshallen.                Arkivbild: Allan Karlsson

Wäxthuset i Lilla Edet AB
Göteborgsvägen 119
463 33 Lilla Edet
Tel: 0520-44 10 29 www.waxthuset.nu

Öppet:
Vard: 09.00-18.00
Lörd: 10.00-15.00
Sönd: 10.00-15.00

V
i r

es
er

ve
ra

r o
ss

 f
ör

 e
v.

 t
ry

ck
fe

l o
ch

 s
lu

tf
ör

sä
ljn

in
g.

Gilla Wäxthuset på Facebook 
för att inte missa våra erbjudanden. 

Vi ser till att ni lyckas!

priserna gäller 
t o m 2/6

Snart dags att börja vattna!
Slangset ink. kopplingar

249:- (Ord. pris 349:-)

Grönare gräs än grannen?
Algomin Professional Green

2 st 298:- (Ord. pris 198:-/st)

Ge dina växter en riktigt bra 
start vid planteringen! 

Planteringsjord 3 st 150:- (Ord pris 59:-/st)


