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LILLA EDET. ”Arbets-
platsen – en drogfri 
zon” är ett unikt pro-
jekt som pågår i Lilla 
Edet just nu.

Kommunen samt de 
fem största privata 
arbetsgivarna, SCA 
Edet bruk, Solhaga 
by, Electrolux Filter, 
Storel och Knauf Inland, 
jobbar tillsammans i ett 
omfattande drogföre-
byggande arbete.

– Vi är föregångare 
och proffs kommer att 
utvärdera projektet. 
Lilla Edet ska utgöra 
det goda exemplet som 
senare ska spridas 
vidare i landet, ja fak-
tiskt över hela Europa, 
säger kommunalrådet 
Madeleine Dahlgren (s).

Folkhälsokommittén bevil-
jade i mars månad drygt en 
miljon kronor till ”Arbetsplat-
sen – en drogfri zon”. Kom-
munen äger projektet, men 

det är välsignat av respektive 
företagsledning. Totalt hand-
lar det om 1 800 medarbeta-
re som kommer att involve-
ras i projektet. Syftet är att 
skapa drogfria arbetsplatser i 
ett folkhälsoperspektiv.

– Vi har öppnat upp arbets-
platsen som en arena att jobba 
på med vårt folkhälsoarbete. 
Det känns otroligt bra, säger 
folkhälsosamordnare Ann-
Kristin Lövqvist.

Genomslagskraft
– Projektet får en oerhörd 
genomslagskraft när kom-
munen kan göra detta till-
sammans med de största fö-
retagen. Genom att imple-
mentera en drogpolicy hos 
alla anställda ger det ringar 
på vattnet. Näringsliv och of-
fentlig verksamhet går hand 
i hand ur ett regionalt per-
spektiv, säger drogförebyg-
gare Eva-Lena Ståhl.

Arbetsledare och fackliga 
företrädare från varje organi-
sation har hittills varit delakti-
ga i projektarbetet. Tre helda-

gar har genomförts och lokal-
tidningen fanns med i torsdags 
när det fjärde sammandraget 
ägde rum i Folkets Hus. För 
utbildningen svarar Lotta 
Wall och Börje Dahl, kon-
sulterade från Öhrlings Price-
waterhouseCoopers AB.

– Deltagarna har olika kun-

skap och erfarenhet, varför vi 
har gett dem en gemensam 
bas att stå på. Vi tar fram en 
mall för en gemensam drog-
policy som varje arbetsgi-
vare sedan får anpassa efter 
sina respektive verksamheter, 
säger Lotta Wall.

I mars-april hoppas man 

att förankringsprocessen 
med alla anställda ska kunna 
påbörjas.

Tydlig signal
– Kommunen och företagen 
som ingår i projektet ger en 
tydlig signal till omgivning-
en att arbetsplatsen skall vara 
både trygg och säker. Ofta är 
det mycket prat och liten verk-
stad, här är det precis tvärtom, 
säger Börje Wall.

– På sikt hoppas vi att våra 
småföretagare i kommunen 

ska kunna gå ihop och göra 
ett liknande arbete via Före-
tagscentrums försorg. Vi från 
kommunens sida förmedlar 
gärna vår kunskap och våra 
kontakter, avslutar Madelei-
ne Dahlgren.

– Storföretagen 
och kommunen i 
gemensamt arbete
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”Arbetsplatsen – en drogfri zon” är ett projekt som pågår bland kommunen och Lilla Edets fem största företag. Syftet är att 
skapa drogfria arbetsplatser i ett folkhälsoperspektiv.
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DIN LOKALA 
VOLVO/RENAULT-HANDLARE 

SEN 1953

Ford Focus 1,6 16v FLEXI FUEL Sedan -04
Blå met 4.100 mil 99.000 kr
Renault Kangoo 1,5 dci TREND Övrigt -04
Havsblå 5.900 mil  89.000 kr

Renault Laguna 2,0 T Kombi -04
Grön met 2.300 mil 124.000 kr
Volvo 855 T-5R Kombi -97
Röd 19.500 mil 74.000 kr
Volvo S40 2,0 Sedan -99
Vit 5.200 mil 59.000 kr
Volvo S60 D5 Sedan -04
Mörk blå met 6.300 mil 174.000 kr
Volvo V40 2,0T Kombi -00
Vinröd met 16.600 mil 69.000 kr
Volvo V70XC OCEAN RACE Kombi -02
Havsblå met 6.000 mil  205.000 kr ww
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• Nybilsförsäljning 
• Finansiering 
• Begagnadbilsförsäljning
• Trygghetsavtal
• Volvokort 
•  Lånebil vid service 
•  Reparation av personbilar 
 och lätta släpvagnar  
•  Däck/Fälg
• 4-hjulsmätning
•  Hyrbil 
•  Akreditering - efterkontroll av 
 2:or vid besiktning 
• Pvg/Vagnskadereparation för  
 samtliga försäkringsbolag
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AUKTORISERAD 
NÄRSERVICE
VOLVO/RENAULT

5598

ISO/TEC 17020 (B)

Samarbetspartner

Saab 9-3  BioPower.

Vard 9–18, Lör 11–15
Filaregatan 7, Kungälv 
0303–20 86 01
www.kongahallabil.se

Saab 9-3 BioPower, bränsleförbrukning l/100 km, blandad körning 7,7-9,7. 
Koldioxidutsläpp g/km 183-233. Saab 9-5 BioPower, bränsleförbrukning 
l/100 km, blandad körning 8,9-10,6. Koldioxidutsläpp g/km 212-251. 
Värdena gäller vid körning på bensin.  Bilarna på bilden är extrautrustade. 

Saab 9-3 BioPower 

från 241.900 kr

Ord pris 10.900 kr   1.900 kr

Saab BioPower kombinerar god bilekonomi och körglädje 
med ett bra ställningstagande i miljödebatten.  

• Farthållare
• Färddator
• Kopphållare fram/bak
• Textilmattor

• Justerbart armstöd
• Bärkassehållare (endast SportCombi)
• 16” Lättmetallfälgar
• Elmanövrerad förarstol

Köp till Linear Active-paketet!


