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Den 9 december förra året invigdes 
nya E45 och den dubbelspåriga 
järnvägen mellan Göteborg och 
Trollhättan.

Satsningen på en helt ny infra-
struktur har satt både Ale och Lilla 
Edet kommun på kartan. Intresset 
för nyetableringar och bostadsex-

ploatering är stort. 
Den 7 september bjuder Ale 

och Lilla Edet kommun in till visning 
av vad som är på gång i Göta älvda-
len. Tillsammans med det lokala 
näringslivet och föreningslivet hop-
pas vi kunna ge alla besökare bästa 
tänkbara intryck. 

Det blir en stor evenemangsdag 
och marknadsföringen sker delvis 
genom en specialupplaga som dist-
ribueras via GP och SDR (söndag 
1 september) till alla hushåll i Ale, 
Lilla Edet, Trollhättan, Kungälv och 
delar av Göteborg.

Se till att synas du också!

Destination Ale - Lilla Edet

– Specialupplaga via GP

Upplaga Upplaga 

200 000 ex200 000 exManusstoppManusstopp

fredag 16 augusti!
fredag 16 augusti!

LILLA EDETS KOMMUN
i samarbete med

ANNONSER
Helsida   34 900:-
Halvsida 19 500:-
Kvartsida 10 900:-
1/8-del      5 900:-  
Produktion ingår, 
Moms 25% tillkommer

LÖDÖSE. Lördagen den 
21 september arrang-
eras Mattismarknad vid 
Lödösehus.

Frågan är vem som 
blir ”Årets Mattis”?

Förslagslådor har 
nu placerats ut på fem 
olika platser i kommu-
nen.

Förberedelserna har pågått 
under en längre tid och i 
början av nästa månad lägger 
arrangörsgruppen sista 
handen vid planeringen.

– Vi ligger väl framme i 

vårt arbete och ser verkligen 
fram emot arrangemanget 
som är höstens stora begi-
venhet i Lödöse, säger Tord 
Andersson.

Mattismarknaden är en 
nygammal tradition som har 
återuppstått som en efterföl-
jare till den Larsmässomark-
nad som arrangerades på 
orten under tolv års tid.

– Fjolårets Mattismarknad 
blev väldigt lyckad även om 
vädret inte var det allra bästa. 
Den här gången hoppas vi att 
det blir en riktigt fin höstdag, 
säger Tord Andersson.

Fram till den sista augusti 
kan kommuninvånarna 
lämna förslag på vem de 
anser ska koras till ”Årets 
Mattis”. Förslagslådor är 
utplacerade på Lödösehus, 
Matkassen, Lilla Edets bib-
liotek, Ica Boström samt 
Preem på Ström.

– ”Årets Mattis” ska vara 
en person som på något sätt 
har gjort en god gärning eller 
utmärkt sig på ett positivt 
sätt för Lilla Edets kommun. 
Han eller hon behöver nöd-
vändigtvis inte bo i kommu-
nen, säger Tord Andersson.

En jury kommer att sam-
manträda och besluta vem 
som får den hedersvärda 
utmärkelsen.

– I fjol föll valet på Hillevi 
Pettersson. Den här gången 
sitter hon med i juryn till-
sammans med Christina 
Färjhage, Ove Gustavs-
son, Graziella Belloni samt 
undertecknad, avslutar Tord 
Andersson.

Graziella Belloni och Tord Andersson visar en av de lådor där 
allmänheten kan lämna förslag på vem som ska bli ”Årets 
Mattis”. Förslagslådor har satts upp på Lödösehus, Matkas-
sen, Ica Boström, Lilla Edets bibliotek samt Preem på Ström. 
Mattismarknaden äger rum i Lödöse den 21 september.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Förslagslådor är utplacerade

Vem blir ”Årets Mattis”?

Annonsmaterial: 
bjorn@alekuriren.se  
Manusstopp fredag 
16 augusti.
Frågor: Kent Hylander
0704-38 52 58 

Unikt till fäll e!


