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LILLA EDET. Lilla Edets 
kommun hoppas få 
besök av miljöminis-
tern Andreas Carlgren 
(c) inom den närmaste 
framtiden.

En officiell inbjudan 
har skickats från Lilla 
Edets kommun till 
regeringen.

– Vi vill peka på det 
framgångsrika miljö-
arbete som sker i vår 
kommun, säger Bjarne 
Färjhage (c) som i egen-
skap av kommunsty-
relsens ordförande har 
undertecknat inbjudan 
tillsammans med kom-
munfullmäktiges ordfö-
rande Jörgen Anders-
son (c).

Ministerbesök i Lilla Edet 
tillhör inte vanligheterna, 
men faktum är att det brukar 
ske åtminstone någon gång 
under varje mandatperiod. 
Några av regeringens tidiga-
re miljöministrar har besökt 
Lilla Edet och nu hoppas man 
att Andreas Carlgren ska hör-
samma den officiella inbjudan 
från kommunen.

– Vår verksamhet inom 
miljöarbetet är väldigt starkt, 
men vi kanske inte har varit 
lika duktiga som en del andra 
kommuner på att marknads-
föra oss. Vi har en önskan att 

få besök av Andreas Carlgren 
så fort som möjligt, men vi 
har inte angivit någon särskild 
tidsperiod eftersom det ska 
stämma in i hans almanacka, 
säger Jörgen Andersson.

Företagsbesök
En kommunvisit av Andreas 
Carlgren ska förhoppningsvis 
kunna gå att samordna med 
ett företagsbesök på orten. 
Kontakt är redan tagen med 
SCA Edet bruk.

– Jag har pratat med fö-
retagets miljöchef, Gunnar 
Johansson, som sade sig vara 
klart intresserad. SCA skulle 
då bland annat kunna visa 
upp sin pannanläggning, som 
också fungerar som kraftkäl-
la för fjärrvärmenätet, säger 
Jörgen Andersson.

Många miljösatsningar
I inbjudan till Andreas Carl-
gren tar kommunen upp en 
rad goda miljöexempel, som 
Lilla Edets kommun har lyck-
ats genomdriva under de se-
naste åren.

– Vi har en hel del pro-
jekt där staten har hjälpt till 
med bidrag. Då tänker jag 
på det som tidigare var LIP, 
men som numera går under 
namnet KLIMP. Nämnas bör 
bland annat att vi var första 
kommun i landet med att er-
bjuda våra anställda att leasa 
gasdrivna bilar mot bruttolö-

neavdrag. Vi har utbyggnaden 
av gång- och cykelvägar i kom-
munen, vi har ”gåtåg” som är 
ett arbete inom skolan för att 
minska föräldrars skjutsning 
av barn korta sträckor. Det 
vinner tre viktiga syften. Det 
är bra ur ett folkhälsoperspek-
tiv att barnen rör på sig, det 
är bra ur miljösynpunkt och 
det är bra ur trafiksäkerhets-
synpunkt när säkra gångvä-
gar används. Än så länge har 
vi bara ”gåtåg” på Fuxerna-
skolan, men förhoppningsvis 
ska detta sprida sig i kommu-
nen, säger Bjarne Färjhage 
och fortsätter:

– Detta är bara en liten del 
av allt det miljöarbete som 
Lilla Edets kommun är invol-
verade i, men vi har mycket 
mer att informera miljömin-
stern om.

Vid ett eventuellt besök 
råder det ingen tvekan om 
vad Andreas Carlgren ska 
bjudas på.

– Givetvis tänker vi serve-
ra honom Sveriges godaste 
vatten. Det är det viktigaste 
livsmedlet vi har och det enda 
som kommunen producerar, 
säger Jörgen Andersson.

Återstår att se om Andreas 
Carlgren hörsammar inbju-
dan och tar sig tid att besöka 
Lilla Edets kommun.

– Andreas Carlgren har bjudits in

Lilla Edets kommun har skickat en officiell inbjudan till miljöministern Andreas Carlgren (c) 
och bjudit in honom till ett kommunbesök.                                               Foto: Pawel Flato.
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Kravbananer
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Eko-kaffe

20:-
1 kg • Gevalia

/st

Godmorgonjuice

10:-
EKO, Apelsin

/st

Morötter

10:-
EKO, + Rosa Bandet

/kg
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