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LILLA EDET. En rosa 
tjejkväll med modevis-
ning, mingel, skönhet 
och bubbel.

Nu på fredag ar-
rangeras Ladies Club i 
Folkets Hus.

Sexton kvinnliga före-
tagare kommer att visa 
upp sina respektive 
verksamheter under 
festliga former.

Biljettförsäljningen är igång 
sedan en vecka tillbaka och 
intresset för Ladies Club är 
stort.

– Vi spänner bågen och 
hoppas att det ska bli fullt 
hus. 450 personer är max vad 
vi får ta in, säger Åsa Bark 
från More than love, en av 
utställarna.

Initiativtagare till freda-
gens event är Linda Käll 
som driver Inspo, en kläd-
butik på nätet. Hon tyckte 
att tiden var mogen för en 
tjejkväll i Lilla Edet, det var 
längesedan som något lik-
nande ägde rum.

– Förhoppningsvis blir 
detta en snackis och tanken 
är att göra detta till ett åter-
kommande arrangemang, 
några gånger om året, säger 
Linda vars idé omedelbart 
fick gehör hos Folkets Hus-
chefen Jens Ericson, som 
för övrigt själv kommer att ta 
plats bakom pianot och bjuda 

på musikunderhållning.
– Folkets Hus ska vara en 

mötesplats för företagare 
och nätverkande. Jag ser 
detta som en bra uppvärm-
ning inför Edetmässan där 
vi hoppas kunna få med ett 
antal kvinnliga företagare, 
säger Jens.

Arrangörerna till Ladies 
Club kommer att dela ut 
en så kallad goodiebag till 
de 50 första gästerna på 
plats. Besökarna har också 
en hel del spännande över-
raskningar att se fram emot 
under kvällens gång. Bland 
annat kommer det att ske 
utlottning av diverse olika 
produkter och dessutom 
utlovas en erotisk fiskdamm.

– Syftet med den här rosa 
tjejkvällen är att lyfta fram 
kommunens kvinnliga före-
tagare och visa på allt roligt 
som finns att göra, säger 
Linda Käll.

Är killar bannlysta?
– Nej, definitivt inte. Det 

inledande minglet vänder sig 
till en riktad målgrupp, men 
senare på kvällen blir det 
nattklubb och då hoppas vi 
på en blandad publik, avslu-
tar Linda Käll.

TUNGE. Emil Nilsson, 
18 år, lämnar Center-
partiet i Lilla Edet.

I samband med 
tisdagskvällens grupp-
möte meddelade han 
sitt beslut.

– Jag känner mig åsi-
dosatt, är ledsen och 
enormt besviken, säger 
Emil till lokaltidningen.

Emil Nilsson kom med i 
Centern 2011 som en ung 
frisk fläkt. Två år senare 
väljer han att lämna partiet.

– Jag föddes in i Centerrö-
relsen, både min mamma och 
min pappa har varit politiskt 
aktiva, berättar Emil.

Nu väljer han dock att 

hoppa av. Emil saknar för-
troende för Centerpartiets 
ledning i Lilla Edet.

– Sedan Ove Parkås slu-

tade som ordförande har 
det gått utför. Jag anser att 
Jörgen Andersson är fel man 
att leda Centerpartiet och 
det står jag för, säger Emil 
Nilsson som i framtiden ser 
fram emot en ledande posi-
tion inom Studieförbundet 
Vuxenskolan.

Om det blir någon mer 
politik för Emil Nilsson åter-
står att se.

– Jag har fått förfrågan om 
regionala uppdrag. Det finns 
också andra partier i Lilla 
Edet som har förhört sig om 
mina tjänster, men jag har 
hittills tackat nej.

JONAS ANDERSSON

Emil Nilsson har beslutat sig 
för att lämna Centerpartiet i 
Lilla Edet.

Emil Nilsson lämnar Centerpartiet i Lilla Edet

LILLA EDET. Lilla Edets 
skolor har för tredje året i 
rad genomfört en elevenkät i 
samarbete med de övriga tolv 
kommunerna inom Göte-
borgsregionen, GR. 

Enkäten ger eleverna 

möjlighet att uttrycka sina 
åsikter inom delområdena 
skolmiljö, trivsel/trygg-
het, kunskaper och lärande, 
bemötande, delaktighet och 
inflytande, fritidshem samt 
helhetsintryck.

– Årets resultat visar 

att eleverna i åk 2 och åk 
5 blivit alltmer nöjda med 
sina skolor sedan förra året, 
så mycket att Lilla Edet i år 
har de allra mest nöjda elev-
erna inom GR-regionen, 
säger bildningschef Maria 
Andersson.

– Arbetet som pågår bland 
de äldre eleverna visar sig 
behöva mer tid innan det ger 
effekt i elevenkätens resultat. 
Nu kommer lärare och elever 
tillsammans att diskutera 
resultatet för att få en fördju-
pad förståelse för elevernas 
syn på sin skola och formu-
lera vad som behöver göras 
för att utveckla kommu-
nens skolor. Relationen som 
uppstår i dialogen mellan 
lärare och elever är viktig för 
elevernas lärande.  I augusti 
börjar också två metodut-
vecklare som kommer att 
arbeta intensivt tillsammans 
med lärarna för att lyfta 

resultaten i grundskolan, 
avslutar Maria Andersson.

JONAS ANDERSSON

Maria Andersson, bildningschef Lilla Edets kommun.

Lilla Edets elever alltmer nöjda
TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Premiär för Ladies Club i Folkets Hus

Åsa Bark, More than love, Linda Käll, Inspo, Jens Ericson, Folkets Hus, Anna Kaldeby, Hårstunden och Jane Forslund, One 
Kode, är några av arrangörerna till Ladies Club i Lilla Edet.

Öppet måndag-torsdag 10-18 fredag 10-16 söndag 11-15
ALVHEM: Riksväg 45, 6 km norr om Älvängen, söder avfart -91, norr avfart -92 

www.bengtshusvagnar.se

KANONPRISER 
PÅ KVARVARANDE 

LAGERVAGNAR
Välvårdade beg. husvagnar 

och husbilar till bra pris!

En kvalitet som klarar allt!

Störst i Europa!


