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ALAFORS. Sommar har 
knappt hunnit övergå i 
höst när kommittén för 
Ale Lucia gör sig redo 
för en ny säsong.

Sista ansökningsdag 
för kandidaterna är 
onsdagen den 18 sep-
tember.

– Det är lite speciellt 
i år eftersom Ahlafors 
IF fi rar 100 år, förklarar 
Gunilla Johansson, en 
av lussemammorna.

Faktum är att två lussemam-
mor blivit tre inför det här 
året. Stina Johansson har 
valts in i kommittén och ska 
avlasta Gunilla Johansson 
och Maj-Lis Carlsson med 
allt praktiskt arbete runt 
luciatruppen.

– Det är bra med lite för-
yngring, så att vi har någon 
som kan ta vid den dagen 
då Maj-Lis och jag slutar, 
skrattar Gunilla som gör 
sitt tionde år i Ahlafors IF:s 
luciakommitté.

I fjol firade Ale Lucia 
60 år och till ljusdrottning 
valdes Sanna Johansson 
från Kilanda. I år är det alltså 
Ahlafors IF som jubilerar 
varför det kommer att bli 
lite jubileumsglans även över 
årets luciatåg.

– Lucia kan kännas avläg-

set, men tiden går fort. Så 
fort ansökningstiden gått ut 
och vi vet vilka sju tjejer som 
ska ingå i årets trupp, så drar 
sångövningarna igång. Vi 
repeterar en kväll i veckan 
fram till december, berättar 
Gunilla.

Vad är det bästa med att 
vara lussemamma?

– Att få bli en del av en 
gemenskap där en grupp 
unga tjejer svetsas samman. 
Sången är deras gemen-
samma nämnare och varje 
individ utvecklas enormt 
under den tid som vi träffas.

Vad vill du säga till de 
tjejer som funderar på att 
söka?

– Tveka inte! Ale Lucia 
blir utan tvivel ett minne för 
livet, det vittnar alla tidigare 
kandidater om. 

Den som vill ingå i årets 
luciatrupp skall vara född 
senast 1997 och vara bosatt i 
Ale kommun.  

KONTAKTA

TAK & MÅLERIARBETE

Johan 0708-65 50 21 eller Jocke 0738-78 30 75

15% RABATT
NU MED

EXCELLENT
TAK & BYGG

Arbetet utförs av hantverkare, fri besiktning, F-skattsedel, Rotavdrag

STARTA EGET-INFORMATION
5 nov kl. 18.30 Starta Eget info – Nyföretagarcentrum
Plats: Kommunhuset, Lilla Edet

Nyföretagarcentrum Väst informerar om företags-
former, skatter och momsregler. Kostnadsfritt.  
Anmälan till medborgarservice@lillaedet.se.

FÖRETAGSCENTRUM
17 september kl. 08.00. Hur kan företagsklimatet i Lilla Edet  
bli bättre? Frukostmöte med Svensk Näringsliv
26 nov kl. 08.00 Frukostmöte – tema ej klart
Plats: Folkets Hus

LILLA EDETMÄSSAN 2013
27 sep kl. kl. 19.00 Utställarfest
28 sep kl. 10.00-17.00 Lilla Edetmässan 2013
29 sep kl. 10.00-16.00 Lilla Edetmässan 2013
Arr: Företagscentrum och Folkets Hus

ALE & LILLA EDETS TURISTORGANISATION
15 oktober kl. 18.30 Medlemsmöte
Plats meddelas senare

HANDELSUTVECKLING
1 okt kl. 18.30  Kickoff handelsorganisation
29 oktober kl. 08.00 Handlarfrukost 
1 december kl. 15-18 Julmarknad i Lilla Edet
Plats: Folket Hus

LENK
5 september kl.18.00  Kickoff med Grillkväll

Lilla Edets Nätverkande Kvinnor är ett kvinnligt  
affärsnätverk som vill bidra till kompetensutvecklings-
möjligheter, utökad företagssamverkan och breddat 
kontaktnät för kvinnliga företagare och blivande, 
kvinnliga företagare. Nätverket skall främja kvinnors 
företagande, tillväxt och vinst genom samarbeten och 
erfarenhetsutbyten

LENK FRUKOSTTRÄFF
Fredag 27 sep kl. 08.00
Fredag 25 okt kl. 08.00
Fredag 29 nov kl. 08.00
Fredag 13 dec kl. 08.00 
Plats: Boströms Café

Sista fredagen i varje månad träffas vi på Boströms 
Café kl 08.00. Ingen föranmälan behövs, man kommer 
om man har tid och lust. Syftet är att nätverka samt 
skapa trevliga kontakter och få en trevlig start på da-
gen. Var och en betalar för sig. Alla vill inte ha frukost 
utan nöjer sig med en kopp kaffe eller thé, vilket är 
alldeles ok.

Lilla Edetmässan 2013
Den tionde hushålls- och näringslivsmässa i 
Lilla Edet äger rum 28-29 september och hålls 
i Strömshallen. 

Näringslivet i Lilla Edet ställer ut och 
berättar om sin verksamhet. Du kan 
dessutom provköra elbil, lyssna på 
Magnus Rosén och Divina Sarkany, 
se modevisning, göra ansiktsmålning, 
delta i godisregn och mycket mycket 
mer. Ett utförligare program presente-
ras inom kort. Vi ser fram emot ännu 
en Lilla Edetmässa med många besö-
kare och härlig stämning!

Öppettider: 
Lördagen den 28 september, 
klockan 10:00-17:00 

Söndagen den 29 september,  
klockan 10:00-16:00

Välkommen!

Arr: Företagscentrum och Folkets Hus

Till dig som är eller planerar att bli företagare
Hösten 2013 är fylld med aktiviteter riktat till dig som driver eller planerar att starta företag i Lilla Edets kommun. Här presenteras 

ett urval av föreläsningar, nätverksträffar och utvecklingsmöten. Se gärna lillaedet.se för mer och uppdaterad information.
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– Jubileums-
glans även i år

Luciakandidater sökes

Sanna Johansson blev i fjol den 60:e i ordningen att koras 
till Ale Lucia. Vem blir årets ljusdrottning i samband med att 
Ahlafors IF fi rar 100 år?               Arkivbild: Allan Karlsson

Stina Johansson.Stina Johansson.


