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LILLA EDET. I torsdags 
var är det premiär för 
nostalgifilmen ”50- & 
60-talets Lilla Edet”.

Godbitar ur filmen 
visades på Folkets Hus 
i Lilla Edet. 

– En dröm har gått i 
uppfyllelse i och med 
att denna dvd har 
producerats, säger 
Bengt-Arne Westerlind 
medlem i Edetgruppen.

Under hösten har produk-
tionen av dvd:n om 50- & 
60-talets Lilla Edet varit i full 
gång. Många har medverkat 
genom att berätta till filmer 
och stillbilder från förr. Lilla 
Edets lokalhistoria berättas i 
filmen av ortsborna själva. 

– Det är i huvudsak mate-
rial från Edetgruppens arkiv, 
förklarar Bengt-Arne Wes-
terlind.

Torsdagens premiärfest 
i Folkets Hus firades med 
mingel och tilltugg. Filmen 
fanns dessutom till försälj-
ning för de gäster som öns-
kade ett exemplar med sig 
hem. 

– Lilla Edet är som liten 
kommun unik i Sverige på 
så sätt att professionella och 
semiprofessionella fotogra-

fer har filmat och dokumen-
terat bygden långt tillbaka i 
tiden, säger Maria Rinaldo 
som är ansvarig för produk-
tionen på företaget Nostal-
gifilm. 

– Hittills har vi producerat 
närmare 25 titlar från olika 
kommuner och om olika 
decennier och att få levande-
göra och tillgängliggöra den 
lokala historien är ett roligt 
och uppskattat jobb, berättar 
Maria Rinaldo.

Dvd:n finansieras av 
Lions som huvudsponsor 
och det lokala näringslivet. 

Varje sponsor får sin historia 
berättad i dvd:n. Dessutom 
finns massor av filmklipp om 
vardag och fest, kultur och 
sport under 50- & 60-talets 
Lilla Edet med tillbaka-
blickar ända till 30-talet.

– Att det finns ett stort 
intresse av historiska filmer 
och bilder har vi upptäckt 
inte minst genom alla besök 
vi fått på Edetgruppens hem-
sida. Vi närmar oss 600 000 
besök, säger Bengt-Arne 
Westerlind.

– Vi är jätteglada för att 
vi har fått möjlighet att sam-

arbeta med Nostalgifilm, 
som har stor erfarenhet av 
liknande produktioner. Nu 
hoppas jag att vi lyckas sälja 
många dvd-filmer, dels för 
att vi kan gå vidare med en 
uppföljare, dels för att allt 
överskott tillfaller Lions 
hjälpverksamhet, avslutar 
Bengt-Arne Westerlind.

– En dröm har gått i uppfyllelse
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Bengt-Arne Westerlind från Edetgruppen och Maria Rinaldo 
från Nostalgifilm gladdes båda åt premiären för 50- & 60-ta-
lets Lilla Edet. Jeffrey Boman och Simon 

Jonson från Edetgruppen 
stod i foajén och sålde dvd-
filmer till dem som önskade.

Premiärfest innebär tårta.

Vi hjälper dig med din trädgård!

ÖPPET: 10-15

Välkommen tillÖppettider i Jul
21:e - 22:e dec 
10:00 - 16:00

23:e dec  
09:00 - 18:00

Julafton  
10:00 - 13:00

Julstjärna  
25:-/st

5 st 100:-

Hyacinter  

Köp 5 för 60:-
Ord pris 19:-/st

Stor 
sortering  
på jul-
grupper!

Vi planterar alla 

julgrupper själva

Lödöse 0520-66 00 10

JULÖPPET:
JULAFTON   9-14
JULDAGEN   10-21
ANNANDAG JUL  10-21
NYÅRSAFTON  8-17
NYÅRSDAGEN  10-21
Övriga dagar öppet som vanligt:

MÅN-FRE   8-21
LÖR-SÖN   9-21

GOD JUL & 
GOTT NYTT ÅR! 

Vi tackar alla kunder 
för det gångna året.


