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LILLA EDET. Gång- och 
cykelbanan mellan Fux-
ernaskolan och SCA 
Edet Bruk är invigd.

Invigningsceremonin 
ägde rum förra ons-
dagen i samband med 
den Europeiska trafik-
veckan.

– Det handlar om att 
höja säkerheten för 
våra gång- och cykel-
trafikanter, men det är 
också en del i en miljö- 
och friskvårdssatsning. 
Kommunen ska hjälpa 
till så att våra invå-
nare kan cykla säkert 
till sina arbetsplatser, 
likaväl som att alla barn 
ska kunna ta sig till 
och från skolan på ett 
tillfredsställande sätt, 
säger kommunalrådet 
Bjarne Färjhage (c).

Gång- och cykelbanan mellan 
Fuxernaskolan och SCA är 
bara en i raden av projekt 
som Lilla Edets kommun har 
kunnat genomföra med hjälp 
av statliga medel, så kalla-
de Klimp-bidrag (före detta 
Lip).

– Vi har varit väldigt fram-
gångsrika och har faktiskt be-
viljats bidrag varje år som Lip- 
och senare Klimp-pengar har 
betalats ut. Det här projektet 
är till hälften finansierat med 
Klimp-pengar, resterande del 
har kommunen satsat, förkla-

rar Bjarne Färjhage.

Sambamusik
Invigningsceremonin inled-
des med att Fuxernaskolans 
musikelever underhöll med 
sambamusik. Efter att ljudet 
från trummorna hade tystnat 
fick Bjarne Färjhage chansen 
att säga några väl valda ord till 
invigningsbesökarna, de flesta 
elever och personal från Fux-
ernaskolan.

– Lilla Edets kommun 
är duktiga på miljömedvet-
na satsningar. Förutom detta 
projekt kan vi glädja oss åt att 
vi nu fått klartecken för gång- 
och cykelbana mellan Lödöse 
och Nygård, samt upprust-
ning av den befintliga vägen. 
Tågstationen är ett annat bra 
exempel som vi har drivit för 
att våra invånare i framtiden 

ska kunna välja att åka kollek-
tivt till och från sina arbeten, 
säger Färjhage.

Efter att Bjarne Färjha-
ge förrättat den traditionel-
la bandklippningen vänta-
de skolstafett mellan Fuxer-
naskolans A- och B-klasser. 
Gång- och cykelvägen för-
vandlades för några minuter 
till en stafettbana. Först i mål 
var Viktor Marjamaa, som 
därmed såg till att säkra segern 
för eleverna i ”B-laget”.

Det bjöds på medryckande sambamusik när gång- och cykel-
vägen mellan Fuxernaskolan och Edet Bruk invigdes.

Kommunal-
rådet Bjarne 
Färjha-
ge (c) invig-
ningstala-
de och klipp-
te det blågu-
la bandet.

En skolstafett mellan A- och 
B-klasserna på Fuxernasko-
lan fanns med som en pro-
grampunkt. Viktor Marja-
maa, 6B, fick nöjet att defile-
ra in i mål.

I LILLA EDET
Jonas Andersson
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