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LILLA EDET. Olle Isaksson 
blir ny chef för bildnings-
förvaltningen. Olle arbetar 
idag i Götene kommun som 
sektorschef för barn och 
unga. Han har också arbetat 
som lärare, rektor, stöden-
hetschef samt i projekt mel-

lan skola och socialtjänst.
Olle Isaksson har 

idrottsliga meriter, som 
bandyspelare och tränare. 
Bland annat har han varit 
förbundskapten för junior-
landslaget och tränare för 
Villa-Lidköping.

Olle Isakssons tillträdes-
dag i Lilla Edets kommun 
är inte fastställd, men blir 
troligtvis i början eller mit-
ten av januari.

JONAS ANDERSSON

Olle Isaksson ny bildningschef

VÄSTERLANDA. Doften 
av glögg välkomnade 
besökarna.

Julstämningen i Väs-
terlanda bygdegård var 
påtaglig.

Besökarna strömmade 
till för att ta del av den 
traditionsenliga jul-
marknaden.

Det var trångt om saligheten 
i bygdegården. Utställare 
och besökare fick samsas om 
utrymmet i den stora salen.

– Det är precis så som det 
ska vara på en julmarknad, 

trångt men gemytligt, kon-
staterade en marknadsgäst 
som lokaltidningen samsprå-
kade med.

Som vanligt tilldrog sig 
brödbaket en ringlande kö 
av besökare. Det var många 
som syntes med en nygräd-
dad kaka under armen.

Utställarna erbjöd allt-
ifrån blommor, prydnads-
saker, diverse hantverk och 
godsaker att stoppa i mun-
nen. Gott fikabröd fanns 
också att avnjuta i servering-
en där personalen hade fullt 
upp att göra mest hela tiden.

Det kändes faktiskt som 

om att nedräkningen inför 
julen tog sin början i Väster-
landa i helgen.

JONAS ANDERSSON

UXÅS. Så var det dags 
igen!

Nästa helg, 6-7 de-
cember, håller Krukma-
keriet i Uxås öppet hus.

– Det blir 23:e året 
i rad, avslöjar Solveig 
Ekdahl.

Sin vana trogen öppnar Sol-
veig Ekdahl upp Krukmake-
riet på andra advent. Precis 
som vanligt har hon sällskap 
av ett antal gästutställare. I år 
är det Jeanette Cronholm 
(silver), Tina Olsson (tovad 
ull), Jane Forslund (söm-
nad) och Nicolina Hybert 
(textil). Dessutom kommer 
nyöppnade Blomma Lin att 
finnas representerad i Uxås.

– Det är kul att kunna 
hålla denna tradition vid liv, 

säger Solveig som drejat för 
fullt den senaste tiden.

Julcaféet är öppet hela 
helgen där det bland annat 
kommer att serveras läckra 
skinksmörgåsar, julmust, lus-

sekatt med mera.
– Jag hoppas och tror på 

många besökare, avslutar 
Solveig Ekdahl.

JONAS ANDERSSON

Solveig Ekdahl håller traditionen vid liv och hälsar välkommen 
till Krukmakeriet i Uxås nästa helg, 6-7 december.

Krukmakeriet håller öppet hus

Julstämning
i Västerlanda

Brödbaket, en återkommande 
klassiker.

Kristina och Birgitta från Bäcks Lanthandel fanns representerade på årets julmarknad.

TOMTEN
Tomten tar emot barnens önskelistor 
och delar ut godis i Folkets Hus.

BILAR
Kommunen visar upp de nya avfalls-
bilarna, Räddningstjänsten visar upp 
brandbilen och de informerar om sina 
verksamheter och Stendahls Bil visar 
upp sitt utbud av bilar på parkeringen 
utanför Folkets Hus.

BIBLIOTEKET
Öppet kl. 15-18. Pyssel, tävlingar
och glögg och pepparkakor.

  BOSTRÖMS CAFÈ
Boströms Café har öppet och
anordnar marsipanverkstad.

JULMARKNADER
Folkets Hus, Lilla Edet
Kl. 15.00-18.30
På plats fi nns ett brett utbud av 
utställare samt försäljning av böcker, 
kläder, leksaker samt hembakat. Hant-
verk inom träslöjd, stickat, smycken, 
blommor, dörrkransar, presentartiklar, 
lyktor fårskinn, korv och choklad. 
Lotteriförsäljning.

I Folkets Hus restaurang kan du köpa lättare 
förtäring i julens tecken.

Uppträdande
• 15.30 Musikskolans elever
• 18.00 Lilla Edets Musik-

förening (Blåsorkester)
 

Fridhemsstugan och Ljungkullen
Kl. 14.00-18.00
Lilla Edets hembygdsförening anordnar 
försäljning av hembakat, karameller i 
strut, julkärvar, fågelholkar, lotterier och 
kaff e med dopp. Lill-Rikas bod är öppen. 
Vi bjuder på glögg.

Lilla Edet, söndag 30 november 

Julmarknader
& skyltsöndag

Fler nyheter och 

evenemang

» lillaedet.se

LILLA EDET. Det är brå-
da tider.

Hos Andréns Kondito-
ri är julbaket i full gång.

– Det är något spe-
ciellt, säger Emanuel 
Andrén.

I likhet med många andra 
butiker kommer Andréns 
Konditori att hålla öppet på 
skyltsöndagen. Då erbjuds 
besökarna diverse läckerhe-
ter i form av praliner, pep-
parkakor, lussekatter med 
mera.

– Julbaket pågår med hög 
frenesi. Våra pepparkakor 
och vårt vörtbröd grun-
dar sig på recept från tidigt 
1900-tal, förklarar Emanuel 
Andrén.

Just vörtbröd är något 
av en personlig favorit hos 
Emanuel Andrén. Han äter 
brödet med stor aptit.

– Som tur är har jag sparat 
några vörtbröd från senaste 
baket som jag kan tjuvgnaga 
på. En annan favorit är lus-
sekatterna med saffran. Hos 
oss får kunderna riktiga kat-
ter med huvud och ögon.

Även om julen innebär 
mycket arbete för Emanuel 
Andrén, så är det en högtid 
som han ser fram emot.

– Verkligen! Nu håller 
jag dessutom på att spara till 
skägg så att jag kan vara tom-
te om det skulle behövs.

Vad står överst på din 
önskelista?

– Inga fler saker. Jag öns-
kar en trevlig helg tillsam-
mans med familjen. Det får 
gärna komma lite lagom med 
snö som inbjuder till pulka-
åkning.

JONAS ANDERSSON

Emanuel Andrén vars pepparkakor är gjorda på recept från tidigt 1900-tal.

Högtryck hos Andréns
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