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Lödösehus hittar du på

Museivägen 1, Lödöse. Välkommen hit!

010-441 43 83  www.lodosemuseum.se

Välkommen till Lödösehus!

Fri entré

Lödöse - Göteborgs medeltida föregångare.

Tisdag 13 maj kl. 16-19 

ENERGIRÅDGIVNING 
Angelica Samuelsson, klimatrådgivare, svarar på frågor om uppvärmning, 

energieffektivisering, elavtal och belysning. Samarr: Lilla Edets kommun.

Torsdag 15 maj kl. 19  

EN GUL ÄNGEL 
Ethel Dahlman, grundare av Gula Änglarna, berättar utifrån sin bok  

”En gul Ängel” om ett kvinnoliv, de hemlösas syster och de svagas vän.  

Föranmälan: 010-441 43 83. Samarr: Lödöse bibliotek.

Torsdag 22 maj kl. 18.30 

EN SOLIDARISK FRÅGA  
”Att ta emot flyktingbarn är ju en solidaritetsfråga”. 

Peter Spjuth berättar om mottagandet av flyktingbarn i Lilla Edet. 

Introduktion till utställningen ”Den vandrande staden” erbjuds  kl. 18.  

I samarbete med Lilla Edets kommun. 

Lördag 14 juni kl. 11-16 

FAMILJEFEST 
Det är 20 år sedan det nya museet i Lödöse öppnade. Detta firas med tårta 

och roliga lekar, samt invigning av två sommarutställningar i Örtagården: 

”Arkeobotanik - vad är det?” och ”Smide i Örtagården” av Inge Dahlberg.  

Välkommen att vara med!

1 juli-18 juli tisdag-fredag kl. 11.30-15.30 

SOMMARAKTIVITETER FÖR BARN OCH UNGA 
Varje dag finns någonting att göra inomhus eller utomhus tillsammans med 

praktiserande ungdomar. 

Lördag 23 augusti kl. 10–15

LÖDÖSE MOTORNOSTALGISKA DAG 

Fordon från tiden före 1984. Musikunderhållning. Bakluckeloppis

Arr: Göteborgs Motorhistoriska Klubb, Stödföreningen för Lödöse museum

och Lödöse museum.
 

Söndag 31 augusti  

ARKEOLOGIDAGEN  
För program, se www.lodosemuseum.se  

Söndag 14 september kl. 11-16  

KULTURARVSDAGEN  
Tema: I krigens spår. Föredrag om ”Västsverige – en medeltida krigszon” 

Visningar i medeltidsutställningen med fokus på medeltida vapen. 

LILLA EDET. I fem år har 
Johanna Andersson haft 
egen stol på Hårstun-
den.

Nu blir hon emeller-
tid egen företagare på 
riktigt.

Måndagen den 5 maj 
inviger hon sin salong 
hemma på Storgårdsga-
tan i Lilla Edet.

Först två år som elev, sedan 
ytterligare fem med ”egen” 
stol. Nu väljer emellertid Jo-
hanna Andersson att lämna 
Hårstunden och istället satsa 
på en salong i egen regi.

– Nu kan jag bestämma 
helt och hållet själv hur allt 
ska vara. Tiden var inne för 
att ta det här steget. Det ska 
bli jättespännande och väl-
digt roligt, säger Johanna 
när lokaltidningen träffar 
henne under pågående reno-
veringsarbete.

– Jag ska ha verksamheten 
förlagd i källarplan hemma 
i huset på Storgårdsgatan. 
Här var det tvättstuga och 
bastu tidigare, men nu håller 
rummet på att förvandlas till 
en salong med separat entré 
för kunderna. Det gäller att 
nyttja lokalen på bästa sätt.

Johanna Andersson har 
redan byggt upp en fast 
kundkrets, som utgör en god 
grund för den nystartade rö-
relsen – Johanna`s Klipp & 
Nagelstudio.

– Det är naturligtvis en 

trygghet att man har en fast 
kundgrupp att ta med sig in i 
verksamheten. Sedan hoppas 
jag naturligtvis att ännu fl er 
ska få upp ögonen för sa-
longen. Redan idag har jag 
kunder som åker från bland 
annat Göteborg och Troll-
hättan, berättar Johanna.

Utöver hårvård i form av 
klippning, färgning och upp-
sättning kommer Johanna`s 
Klipp & Nagelstudio att er-
bjuda naglar och spraytan.

– Jag använder mig av 
två olika tekniker, akryl och 
gelé, för att skapa konstnag-
lar. För dem som inte vill 
bygga naglar erbjuder jag 
ett permanent gelélack som 

man kan ha tre-fyra veckor 
utan att det fl agnar.

Vad är spraytan?
– Det är brun-utan-sol-

dusch. Det verkar ungefär en 
vecka om många vill ha det 
inför exempelvis ett bröllop, 
kalas eller skolavslutning. En 
snygg solbränna helt enkelt.

Måndagen den 5 maj bju-
der Johanna Andersson in till 
öppet hus för att visa sin nya 
salong.

– Folk är välkomna hit un-
der eftermiddagen och kväll-
en för att se hur jag har det. 

JONAS ANDERSSON

LILLA EDET. I onsdags 
hade Lilla Edets bib-
liotek besök av ung-
domsförfattaren Hanna 
Jedvik.

Hon delade med sig 
av sina bästa skrivtips, 
idéer och skrivaröv-
ningar till påsklovsledi-
ga ungdomar.

– Det bästa tips jag 
kan ge är att allt inte 
måste vara perfekt, låt 
det fl öda och censurera 
inte dig själv när du 
skriver.

När lokaltidningen hälsar på 
i bibliotekets skrivarverkstad 
har Hanna Jedvik sällskap i 
rummet av William Lycke, 
Göta, och syskonen Mar-

cus och Linnea Zackrisson 
som tagit sig hela vägen från 
Mölndal.

– Det var vår mormor som 
tipsade om den här aktivite-
ten, förklarar Marcus som 
lyssnade intresserat på Han-
na Jedviks tankar kring sitt 
författarskap.

– Det viktigaste är att ha 
kul, att man inte känner någ-
ra måsten när man skriver. 
Lekfullheten måste fi nnas 
där. Alla människor har en 
relation till språket och de 
ord som fi nns, säger Hanna.

William Lycke var mycket 
nöjd med sitt besök på bib-
lioteket.

– Personligen föredrar jag 
att skriva fantasifulla texter 
om exempelvis någon fi gur. 
Jag har inte lika lätt att få 

fram realistiska texter.
Linnea Zackrisson var 

inne på samma spår.
– Jag tycker det är tråkigt 

när man bara får skriva texter 
i en viss genre. Desto roliga-
re är det när man får tänja på 
gränserna.

– För mig är det tvärtom. 
Jag vill gärna ha riktlinjer att 
förhålla mig till, infl ikade 
Marcus Zackrisson.

Hanna Jedvik kunde bara 
konstatera att förhållandet 
ser olika ut från individ till 
individ.

– Man får hitta sitt eget 
sätt att använda språket. Ra-
mar och regler kan vara bra 
för någon, men passar inte 
för en annan. Skriv på det 
sätt som känns rätt för dig!

JONAS ANDERSSON
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 William Lycke och syskonen Marcus och Linnea Zackrisson besökte bibliotekets skrivarverkstad 
 där ungdomsförfattaren Hanna Jedvik bjöd på sina bästa skrivtips. 

Satsar på egen salong gör Johanna Andersson. Johanna`s Klipp 
& Nagelstudio öppnar på Storgårdsgatan i Lilla Edet måndagen 
den 5 maj.

Skrivarverkstad på biblioteket

– Johanna 
öppnar salong 
hemma

Egen företagare på riktigt


