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LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Lilla Edets kommunfullmäktige 
sammanträder i Stora Salongen, 
Folkets Hus, Lilla Edet, onsdagen den 
28 november 2007, kl 19.00.

Kommunfullmäktige behandlar bl a 
följande ärenden:

- Detaljplan Stallgärdet norra

- Antagande av taxor och avgifter 2008

- Revidering av mål- och resursplan
 2008

Jörgen Andersson Lena Palm
ordförande sekreterare

Kommunfullmäktiges sammanträden 
är offentliga och handlingar till 
kommunfullmäktige finns på 
kommunkontorets kansliavdelning och 
biblioteket i Lilla Edet fr.o.m. den 21 
november 2007.
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LILLA EDET. Lilla Edets 
kommun har sökt 15,8 mil-
joner kronor i Klimp-bidrag 
från Naturvårdsverket.

Fyra av projekten härrör 
till den nya tågstationen i 
Lödöse och vidare vill kom-
munen byta ut samtliga 
kvicksilverarmaturer till 
energieffektiv gatubelys-
ning.

– Det har aldrig varit så 
tuff konkurrens som nu. 
Det har sökts bidrag på 
drygt 2,4 miljarder kronor 
och Naturvårdsverket har 
375 miljoner kronor att 
fördela, säger Börje Ahl-
qvist, Klimp-samordnare i 
Lilla Edets kommun.

Lilla Edet är tillsammans med 
Helsingborg unika om att som de 
enda kommunerna i landet bevil-
jats Klimp-bidrag vid fyra tillfäl-
len. Nu gör Lilla Edet ett femte 
försök och då är inriktningen i 
första hand koncentrerad kring 
den nya tågstationen i Lödöse. 
Totalt handlar det om investe-
ringar på 35,8 miljoner kronor 
varav bidragsansökan uppgår till 
15,8 miljoner kronor.

De projekt som Lilla Edets 
kommun sökt bidrag för är:

• Tågstation i Lödöse
•  Pendelparkering vid ny tåg-

station
•  Gång- och cykelväg från 

Lödöse till tågstation

•  Energieffektiv gatubelys-
ning

•  Folkbildning och informa-
tion med inriktning på kol-
lektivtrafik

– Det största enskilda projek-
tet i vår ansökan är den tågstation 
som vi vill förverkliga i Lödöse. 
Västtrafik tänker bygga en per-
rong och ett vindskydd, men för 
att tåget ska bli ett alternativ till 
bilen vill vi ha en ordentlig sta-
tion där de resande kan värma sig. 
Har vi inte en tillräckligt bra sta-
tion är jag tveksam till i vilken om-
fattning som tåget kommer att an-
vändas, säger Börje Ahlqvist och 
fortsätter:

Flest bilpendlare
– Lilla Edets kommun har en av de 
högsta andelarna bilpendlare sett 
till hela riket. Att kunna överfö-
ra persontrafik från bil till 
tåg för att minska klimat-
påverkande utsläpp, vet vi 
är ett prioriterat område.

För att underlätta för 
de som bilpendlar vill 
Lilla Edets kommun, med 
hjälp av Klimp-bidrag, 
bygga en pendelparke-
ring vid den nya tågsta-
tionen. 

– Även de som kommer 
med buss från omgivande 
tätorter ska kunna kliva av 
och därefter på ett enkelt 
sätt kunna ta sig till sta-
tionen, säger Börje Ahl-

qvist.
Planer finns också för en gång- 

och cykelväg från Lödöse cen-
trum till tågstationen. 

Tågstation
– Ju enklare och bekvämare väg till 
tåget, desto fler kommer att välja 
den före bilen. Gång- och cykel-
vägen ska bli attraktiv att använ-
da, säger Börje Ahlqvist och fort-
sätter:

– Som en del i vår satsning 
på tågstationen har vi också sökt 
pengar till en informations- och 
folkbildningsinsats med inrikt-
ning på kollektivtrafik. Projek-
tet bygger på att arbeta med åt-
gärder som förändrar trafikantens 
användning av den kommande in-
frastrukturen.

Ett helt annat projekt i kom-
munens bidragsansökan till Na-

turvårdsverket är 
åtgärden ”Ener-
gieffektiv gatube-
lysning”. Genom 
att byta ut samt-
liga kvicksilverar-
maturer i all be-
lysning av gatu-
rummet till en ny typ av energi-
effektiva armaturer skulle effekten 
per armatur minska från 125W till 
35W, en minskning med närmare 
70 procent.

I maj nästa år kommer besked 
om vilka projekt som Naturvårds-
verket kommer att bevilja bidrag 
under perioden 2008-2012.

Lilla Edet har sökt nya Klimp-pengar
– Tyngdpunkten i ansökan ligger på nya tågstationen

KLIMP-ANSÖKAN
Projekt         Sökt bidrag Miljörel. investering
Tågstation i Lödöse             5 439 200 10 928 500
Pendelpark. vid ny tågstation     5 220 000 13 059 100
Gc-väg från Lödöse till tågstation   3 600 000   7 232 500
Energieffektiv gatubelysning            1 098 000   3 662 000
Folkbildning och information               489 000       979 000 

KLIMPFAKTA

Lilla Edets kommun söker bidrag till byggandet av en ny tågstation i Lödöse. 
Kostnaden beräknas uppgå till knappt 11 miljoner kronor och hälften söks i 
bidrag från Naturvårdsverket. 

Börje Ahlqvist 
hoppas att åt-
minstone något 
av kommu-
nens projekt i 
Klimp-ansökan 
ska falla Natur-
vårdsverket i 
smaken.
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Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se


