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GÖTA. Den sista av 
kommunens vandrings-
leder är nu invigd.

I söndags klipptes 
bandet för etappen Ryr-
sjön-Högstorp.

Ett 100-tal personer 
deltog i firandet av den 
lokala naturvårdsda-
gen, som genomfördes i 
vackert höstväder.

Ryrsjön-Högstorp fullbordar 
Vinn-projektet, Vandra i nära 
natur, som påbörjades 2005. 
Tillsammans med förenings-
livet har kommunen sett till 
att märka upp motions- och 
vandringsleder i Väktorsjö-
området-Utby, Pingstalund-
Spetalsbergen och nu slutli-
gen Ryrsjön-Högstorp. Vid 
lederna finns iordningställ-
da rast- och grillplatser samt 
mindre informationstavlor 
med upplysningar om intres-

santa natur- och kulturvär-
den.

– Våra vandringsleder ger 
möjlighet till sköna naturupp-
levelser och främjar folkhäl-
san, sade Upplevelsenämn-
dens ordförande, Anders 

Wallin (fp) som hade fått 
äran att klippa det blågula 
bandet och förklara sträckan 
Ryrsjön-Högstorpsområdet 
för invigd.

Många aktiviteter
Själva invigningsceremonin 
var bara ett av många inslag 
under den lokala naturvårds-
dagen i Lilla Edet. Tipspro-
menad, underhållning av 
Ledu Lekare, information 
om fysisk aktivitet på recept, 
stavgång, hunduppvisning, 
guidad kulturvandring och 
svamputställning var andra 
programpunkter som besö-
karna kunde åtnjuta.

Arrangörer till söndagens 
naturvårdsdag var Lilla Edets 
kommun, Lilla Edets Natur-
skyddsförening, OK Gipen 
och Studieförbundet Vuxen-
skolan.

Vandringsleden Högstorp-Ryrsjön invigdes
– Solsken präglade lokala naturvårdsdagen

En guidad kulturvandring i vackert höstväder. Den lokala naturvårdsdagen i Lilla Edet blev ett 
lyckat arrangemang.

Hariett Sandberg tog tillfäl-
let i akt att prova på stav-
gång.

Ordföranden i Upplevelse-
nämnden, Anders Wallin, 
hade hedersuppdraget att 
klippa det blågula bandet och 
förklara vandringsleden Ryr-
sjön-Högstorp för invigd.

Svamputställningen lockade många nyfikna besökare.

Ledu Lekare svarade för musikunderhållning på den lokala na-
turvårdsdagen.
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Svampkonsulent Krysty-
na Öjerskog visade upp 68 
olika svampsorter. Besökar-
na kunde också ta med sig 
svamp hemifrån och få den 
artbestämd.

Gäller glasögon med samma styrka och glastyp, även
progressiva och bifokala. Kan ej komb. med andra erbj.

INTERNET-priser
på kontakt-
linser.
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LÖRDAGSÖPPET I TROLLHÄTTAN, VÄNERSBORG, UDDEVALLA

Gucci,
Dior, D&G,

BOZ, Skaga,
Artfor Eye, Armani,

Bellinger, RayBan, Peak Performance,
SHOC, Björn Borg, J Bond, Replay, Mexx, Face,

Silhouette, J. F. Ray, J Lindeberg, Mario Conti, Vogue
LILJELOOD störst och ledande på MÄRKESGLASÖGON

LÄGSTA PRIS och BÄSTA 
ERBJUDANDE GARANTI!
Det skall alltid vara förmånligast att köpa hos oss!

Skulle du finna ännu bättre erbjudande hos någon annan, 

Köp 1 par märkesglasögon och BETALABETALA 0:- 0:-
för VALFRIA obehandlade lågprisglasögon

KÖP 2 PAR
BETALA FÖR 1

med allra BÄSTA
KVALITETSGLAS
från världsledande Hoya

Vi har över 

1000
olika bågar

OK Gipen servade med kaffe. Från vänster Gunilla Johansson, 
Marianne Andersson och Gunnel Andersson.

LILLA EDET. Skottloss-
ning ägde rum i cen-
trala Lilla Edet sent 
på onsdagskvällen. 

I lägenheten som besköts 
befann sig en man och en 
kvinna och ett litet barn. 

Totalt avlossades ett tiotal 
skott. Lyckligtvis kom ingen 
person till skada. Polisen 
sände ett flertal patruller 

till platsen och har hittat 
tomhylsor från ammunition 
efter skottlossningen. 

Polisen misstänker att 
den som sköt lämnat plat-
sen i bil och man efterlyser 
vittnen till händelsen.

JONAS ANDERSSON

Skottlossning i Lilla Edet


