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STRÖM. Om en månad 
är det dags.

Lilla Edetmässan 
arrangeras för tionde 
gången.

– Det kommer att 
bli en enorm bredd i 
programmet, säger 
näringslivsutvecklare 
Kajsa Jernqvist.

Samtidigt som Lilla Edetmäs-

san 10-årsjubilerar så är det 
premiär för Kajsa Jernqvist 
och Jens Ericson, vd för Fol-
kets Hus, som mässarrangö-
rer.

– Det är ett kreativt kaos 
just nu, skrattar Jens Ericson.

– Skämt å sido, kvarstår gör 
en del detaljer som inte syns 
utåt. Mässprogrammet är 
emellertid spikat och det finns 
bara några få utställningsplat-

ser kvar, sedan är det fullt.
Som traditionen bjuder 

inleds helgen med en utstäl-
larfest på fredagskvällen. Hit 
välkomnas också företagare 
som inte själva ska vara med 
på mässan.

– Det är bara att kontakta 
mig, så löser vi det, hälsar 
Kajsa Jernqvist.

Lilla Edetmässan öppnar 
för allmänheten lördag 28 

september. Vid sidan av 
utställarna lägger arrangören 
stor vikt vid att ha ett varierat 
och attraherande scenpro-
gram.

– På mässan ska det finnas 
något för alla. Tekniken 
kommer att vara mycket mer 
avancerad än tidigare. Det 
blir ett rullande schema med 
modevisning och den före 
detta Hammerfallbasisten 

Magnus Rosén kommer att 
spela. Som konferencier har 
vi anlitat Diviana Sarkany, 
som dessutom kommer att 
sjunga, berättar Jens Ericson 
som också utlovar ansiktsmål-
ning för barnen.

Att det skulle bli en tionde 
mässa var inte självklart, men 
när företagen hade sagt sitt 
i intervjuer fanns inget att 
tveka på.

– Responsen var oerhört 
positiv. Vi ser också mässan 
som ett led i att visa på den 
utveckling och positiva anda 
som råder i kommunen, 
avslutar Kajsa Jernqvist.

– Stort intresse från företagarna

Lördag-söndag 
28-29 septem-
ber arrangeras 
Lilla Edetmäs-
san för tionde 
gången i ord-
ningen. Kajsa 
Jernqvist och 
Jens Ericson 
upplever dock 
sin första som 
mässarrangö-
rer.
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Mässan bara en Mässan bara en 
månad bortamånad borta

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

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
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Gör som många andra och kom in till oss på Wäxthuset,  
så ska vi se till att ni lyckas med er trädgårdsdröm!
Gå in på vår hemsida www.waxthuset.nu för mer information.

Brett sortiment av krukväxter,  
snittblommor, trädgårdsväxter, 
rosor, sommarblommor, perenner, 
buskar och prydnadsträd.

Lökväxter och fröer med alla till-
behör som krävs för att odla egna 
grödor.

Kreativa florister som skapar  
arrangemang till både begravning, 
bröllop och fest.

Stort sortiment av bekämpnings-
medel och gödning, redskap från 
bl a Fiskars, slangkopplingar och 
dammtillbehör.

En trädgårdsdesigner i egen regi 
som ritar och designar trädgårdar. 


