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STRÖM. Snart är vän-
tan över.

Kommunens fot-
bollsentusiaster är att 
gratulera.

Lagom till årsskif-
tet ska Strömsvallens 
plan vara försedd med 
konstgräs.

Lilla Edet är en av få kom-
muner i landet som inte kan 
tillhandahåll någon konst-
gräsplan för fotbollsklub-
barna. Om ett halvår är situa-
tionen en annan.

– Det är jätteroligt att den 
här satsningen kommer till 
stånd, vi vet att konstgräset 
är efterlängtat på många håll. 
Det ger goda förutsättningar 
till fotbollsspel året om. Ur 
ett ungdomsperspektiv är 
satsningen helt rätt, säger 
kultur- och fritidschef Eva 

Lejdbrandt.
Upphandlingen gällande 

markarbetena är avslutade 
och tilldelningsbeslut har 
gått ut. 

– Vi räknar med att arbe-
tet kommer igång i början av 
september, säger Eva Lejd-
brandt.

Ingen risk för obehag-
liga överraskningar vad 
det gäller underlaget på 
Strömsvallen?

– Nej, vi har gjort nog-
granna granskningar av 
markförhållandena. Resul-
tatet har inte givit något 
negativt besked. Däremot 
finns det vissa begränsningar 
när det gäller hur vi hanterar 
massorna, avslutar Eva Lejd-
brandt.

Konstgräsplan 
klar till årsskiftet

Naturgräs blir konstgräs. Vid årsskiftet ska arbetet på Strömsvallen vara klart.    Foto: Allan Karlsson
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16-19    Café, lotterier och fiskdamm 
17-18    Cirkusexpressens show och cirkusskola 
16-19     EdetGruppen visar bilder och filmer 
16-01     Restaurangtält öppet  
19    G.O. Rock Along Band   
 
21-01                       

 

10-16    Café, lotterier och fiskdamm 
10-12   Ansiktsmålning 
10-16   EdetGruppen visar bilder och filmer 
11    Lilla Edets Musikförening 
11-13.30   Löpartävlingen Edet Runt 
12.30   Martinssons Brasskvintet 
12-01    Restaurangtältet öppet 
10-16   Rundtur med minitåg 
13.45   Godisregn  
14 –14.45 Cirkusexpressens show och cirkusskola 
15    Dragning lotteri, Utdelning ungdomsstipendium 
 
20-01                        Musikunderhållning med HOTSHOT’S och   
    Combo Abzint     

 

LIONS CLUB LILLA EDET 

LILLA EDET. Stendahls 
Bil bjuder in till före-
tagslunch.

Fredagen den 6 sep-
tember hälsas före-
tagare välkomna till 
bilsalongen i Lilla Edet.

– Tillsammans ges vi 
en unik möjlighet att 
träffa andra företagare, 
utbyta idéer och skapa 
nya affärsrelationer, 
säger Åke Stendahl.

Ambitionen är att lunchträf-
farna ska bli ett återkom-
mande inslag, en gång i 
månaden.

– Vi börjar med Lilla Edet 
och Stenungssund, men 
vår målsättning är också att 
starta företagslunch i Älv-
ängen under nästa år, säger 
Åke Stendahl.

– Vi kommer att bjuda på 
lunch och ha en kort pro-
grampunkt med olika förelä-
sare och självklart ta chansen 
att visa upp vårt breda bil-
program.

En nyhet när det gäller 
Stendahls bilprogram är att 
man från och med i höst lan-
serar Dacia med fem model-
ler.

– Det gör att vi har ett av 
marknadens bästa bilpro-
gram för privatpersoner och 
företag, säger Åke.

Varför välja en Dacia?
– Den erbjuder rymlighet 

till ett mycket attraktivt pris 
som endast kan jämföras med 
begagnade bilar. 

Åke Stendahl på Stendahls Bil i Lilla Edet.

Företagslunch
hos Stendahls Bil
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