
LILLA EDET. Edetfesti-
valen står för dörren.

Arrangemanget är 
utan tvekan årets hap-
pening i kommunen.

– Vi fortsätter på den 
inslagna vägen. Det 
fi nns ingen anledning 
att ändra på ett vin-
nande koncept, säger 
Bengt-Arne Westerlind i 
Lions Club Lilla Edet.

Det fi nns en helg på året 
som Lilla Edet-borna går 
man ur huse. Edetfestivalen 
är sannerligen något som 
invånarna har tagit till sina 
hjärtan.

– En riktig folkfest där 
både barn och vuxna har 
roligt, förklarar Bengt-Arne 
Westerlind.

Startskottet för festivalen 
går på fredag eftermiddag i 
det stora partytält som sätts 
upp på parkeringen utanför 

kommunhuset. Lite senare 
på kvällen blir det dans till 
Streaplers.

– Vi har haft Streaplers 
under ett antal år och det 
går hem hos besökarna, sä-
ger Bengt-Arne.

Lördagen erbjuder akti-
viteter från tidig förmiddag. 
Barnen kan bland annat se 
fram emot ansiktsmålning 
och cirkusskola.

– Dessutom kommer vi 
ha ett minitåg som kör runt 
i samhället. Det var väldigt 
populärt i fjol.

Lotterier, loppis och lö-
parfesten Edet Runt inryms 
också i programmet.

– Det är roligt att Edet 
Runt samordnas med vår 
festival. Start och mål sker 
i tältet. I år får loppet än 
större uppmärksamhet med 
tanke på att Mustafa Mo-
hamed engagerats som pris-
utdelare.

På lördagskvällen bjuds 
musikunderhållning av hem-
magänget JC Band. Rockiga 
toner utlovas fram till dess 
att restaurangtältet stänger.
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Hösten närmar sig! 
Nu är höstens växter här. 

Ljung, Bollkryss, Cyklamen, Aster, m.m.

Välkomna!
Öppettider: måndag-fredag 10-18, lördag 10-15.  

Holmedals Handelsträdgård 
Tel 0520-66 05 01

Minicyklamen 25 kr. NU 5 st för 100 kr!

Sensommarshow 
på Prässebo badplats
 Fredag 12 september

Brorsan & Brorsan
 

Thomas Dahllöf (The Killarna,  
Spökligan) Mikael Karlsson (Lajv)  

+ gästartister 

Under tak (stort tält) Inträde 120 kr. 
Mat och dryck (folköl)

FÖR INFO OCH BILJETTER 

www.showiprassebo.se 

Festivaldags i centrum

Fredag-lördag 29-30 augusti arrangeras Edetfestivalen. Loppmarknad, ansiktsmålning, 
lotterier och musikunderhållning är några av de programaktiviteter som erbjuds.

Löparfesten Edet Runt äger rum på lördagen.

TEXT
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

EXTRA
UTGIVNING!

Med anledning av valet utkommer 
Alekuriren med en extra storupplaga 

onsdag 10 september

Vill du också passa på att synas för
alla invånare och företagare i Ale

och Lilla Edet kommun?

Kontakta: Kent 0704-38 52 58
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