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Kampanj gäller t.o.m 31 augusti 2014

WWW.SKANSKABYGGVAROR.SE

NY
BUTIK!

I början av året öppnade vi ny butik i Tagene, Göteborg. 
I nya kreativa och inspirationsrika miljöer bjuder vi in dig 
att botanisera i vårt sortiment.

Kläm, känn och låt dig övertygas. Det mesta fi nns på 
plats. Personal fi nns alltid till hands för att hjälpa till med 
tips och råd. Just nu lämnar vi upp till 35% rabatt mot 
ordinarie pris. Passa på, kampanj gäller t.o.m 31augusti.

Varmt välkommen!
Tagene, Göteborg
Tagenevägen 15, Hisings Kärra

(i Plantagens butik)

UPP TILL

35%
RABATT

mot ord. pris

UTERUMS-
FINAL

Reservation för 

slutförsälning

LÖDÖSE. Nu till helgen 
arrangeras Ljudaborg 
Kulturfestival.

Besökarna utlovas två 
heldagar med massor av 
olika aktiviteter.

– Det här är tänkt att 
bli en tradition, sä-
ger Zorayah Hellberg, 
ordförande i Ljudaborg 
Kulturförening.

Det stundar en marknad i en 
medeltida miljö med gyckel, 
lek, tävlingar, musik, sång 
och dans. Hantverkstemat 
går under namnet ”Från då-
tid till nutid”.

– Ett närmare 40-tal hant-
verkare från när och fjärran 
har anmält sitt intresse. Det 
blir att från benhantverk 
till glasfusing och keramik. 
Utbudet kommer att vara 
enormt, säger Zorayah Hell-
berg.

Det är styrelsens repre-
sentanter i Ljudaborg Kul-
turförening, tillsammans 
med andra ideella krafter, 
som står bakom helgens ar-
rangemang. Festivalområ-
det kommer att vara beläget 
mellan Lödösehus och den 
utomhusscen där föreställ-
ningen ”Änkan på Ljuda-
borg” har sin premiär nu på 
onsdag. Nio föreställningar 
kommer att ges under au-
gusti månad.

– Ljudaborg Kulturfesti-
val vänder sig till folk i alla 
åldrar, stora som små. Det 
ska finnas något för alla. 
För barnen ordnas det med 
ansiktsmålning och ponny-
ridning. De som vill kan klä 
ut sig till riddare eller prin-
sessa och bli fotograferade 
på plats. Vidare kommer 
Ladulaas att ha en bågskytte-

uppvisning och man ges ock-
så möjligheten att prova på, 
förklarar Zorayah Hellberg.

Utdelningen av ”Årets 
Mattis” äger rum på lörda-
gen.

– Festivalen sker i samar-
bete med Lödöse museum, 
som också kommer att erbju-
da någon form av aktivitet, 
poängterar Zorayah.

Om du fick bestämma 
väderleken för kommande 
helg, hur skulle den se ut?

– Drömscenariot vore 
halvklart väder och 22 gra-
der.

Återstår att se om den 
önskan slår in.

JONAS ANDERSSON

Lördag-söndag 16-17 augusti arrangeras Ljudaborg Kulturfestival. Det blir en marknad i med-
eltida miljö på gräsområdet mellan Lödösehus och utomhusscenen. Hantverkare av skilda slag 
kommer att finnas på plats.

– Marknad i en medeltida miljö
Kulturfestival i Lödöse
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Sms:a DJUR till 72120  
för mer information.
www.djurensratt.se   
08-555 914 00

HELA ALE 
SKA LEVA
Rösta på Centerpartiet


