
alekuriren  |   nummer 25  |   vecka 26  |   200934

Predects system är nu inkopp-
lat på vattenverkets utgående 
vatten och övervakar kontinu-
erligt, med hjälp av en avan-
cerad lasersensor, kvaliteten 
på dricksvattnet innan det går 
ut till Lilla Edets befolkning. 
Om sensorn upptäcker föro-
reningar/förändringar som 
kan vara mikroorganismer, 
bakterier eller parasiter, går 
det omedelbart ett larm till 
vattenverkets personal, varpå 
ett automatiskt vattenprov tas 

för analys. Händelsen doku-
menteras med datum och tid.

Förutom att utvärdera de 
tekniska aspekterna så vill 
Lilla Edet även utvärdera den 
ekonomiska nyttan med syste-
met, och därför kartlägga om 
det kan medföra förenklade 
vattenprovsrutiner, reducerad 
klordosering och minskade 
samhällsekonomiska alterna-
tivkostnader.

– Predects system är 
mycket intressant för oss, 

dels för att den höjer vatten-
säkerheten och dels för att 
det finns potential att göra 
direkta kostnadsbesparingar 
inte bara för själva vattenver-
ket utan även för hela kom-
munen, säger Paul Mäkelä, 
samhällsbyggnadschef i Lilla 
Edets kommun.

– Vi är med i flera forsk-
ningsprojekt inom detta 
område, och vi vill ligga i 
framkant för tekniska fram-
steg. Det bidrar till ökad 
medvetenhet och samarbete 
i hela regionen utmed Göta 
Älv, vilket i slutändan kommer 
befolkningen till nytta i form 
av ännu bättre vatten och 
miljö, menar Annika Ekvall, 
miljöchef i Lilla Edets 
kommun.

En gemensam projekt-
grupp har bildats för att kon-

tinuerligt följa upp resultatet 
och utbyta information.

Projektet är oerhört värde-
fullt när det gäller att kartlägga 
hur externa faktorer, som till 
exempel ökade regnmängder, 
påverkar förändringar av vat-
tenkvalitet.

Testinstallation
Predect har sedan en vecka 
även en testinstallation på 
Hammarby Sjöstadsverk i 
Stockholm vid deras demon-
strationsanläggning för att 
producera dricksvatten utav 
renat avloppsvatten. Det 
finns redan intresse från en 
handfull andra svenska vat-
tenverk som Predect plane-
rar att installera under tredje 
kvartalet senare i år.
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Vattenverket i Lilla Edet först ut 

Annika Ekvall, miljöchef i Lilla Edets kommun.

LILLA EDET. Lilla Edets kommun meddelar att de 
har signerat ett samarbetsavtal med svenska mil-
jöteknikföretaget Predect AB.

Samarbetet innebär att Predect levererar ett 
system som installeras på vattenverket i Lilla 
Edet för att sedan utvärderas under sex månader.

Installationen är precis klar och systemet drift-
sattes förra torsdagen.
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LILLA EDET. Lilla Edets 
kommun och Norra 
Älvsborgs räddnings-
tjänstförbund har träf-
fat ett avtal.

I måndags under-
tecknades papperena 
och samtidigt hölls en 
presskonferens i kom-
munhuset.

– För verksamheten i 
Lilla Edet är det här all-
deles perfekt, konsta-
terade samhällsbygg-
nadschef Paul Mäkelä.

Det nya samverkansavtalet 
mellan Närf och Lilla Edets 
kommun har enbart vinnare. 
Det var två nöjda parter som 
mötte media.

– Ekonomiskt så kommer 
vi att spara stora pengar. Vi 
kan samutnyttja vissa resur-
ser, material och personal. 
Samarbete kommer också att 
ske när det gäller införandet 
av det nya kommunikations-
systemet, Rakel, som är en 
stor investering, säger Paul 
Mäkelä och fortsätter:

– Vår personal ges nu 
möjlighet att utvecklas i sina 
roller och vi får tillgång till 
avancerad teknik. Kort och 
gott vill jag påstå att det är 
ett fantastiskt bra avtal.

Bosse Carlsson, ordfö-
rande i räddningstjänstför-
bundet, menar att det tillhör 
ovanligheterna att ett sam-
gående får två vinnare redan 
från dag ett. Så är det emel-
lertid just i det här fallet.

– Jag ser detta som ett säll-
synt lyckat samarbete där vi 
ser effekt från dag ett. Det 
kommer att gagna alla invå-
nare. Vi har haft samverkan 
med Lilla Edets kommun 
i operativa frågor och vet 
att det är en bra partner att 
arbeta tillsammans med. 
Positivt för vår del är att de 
har specialutrustning, bland 
annat i form av skärsläckare 
i Lödöse, bra skumresurser 
och pulververkstad. De har 
också bra övningsområden 
som vi kommer att dra nytta 
av, säger Bosse Carlsson.

JONAS ANDERSSON

Nytt avtal för Räddningstjänsten

Lilla Edet är nu en del av Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (Närf). Avtalet signerades i förra veckan. Från vänster Ulf 
Mörkås, räddningschef, Paul Mäkelä, samhällsbyggnadschef, Bjarne Färjhage, kommunalråd, Margreth Jonsson, vice ordfö-
rande räddningstjänstförbundet, Bosse Carlsson, ordförande räddningstjänstförbundet, Paul Johansson, räddningstjänsten 
Lilla Edet och Thord Eriksson, ställföreträdande räddningschef.

FOTNOT. Norra Älvsborgs Räddningstjänst-
förbund (Närf) är ett kommunalförbund som 
omfattar Färgelanda, Mellerud, Trollhättan, 
Vänersborg och Lilla Edets kommuner.

LILLA EDET. Under decen-
nier tillbaka har hyressätt-
ning av skollokaler varit ett 
diskussionsämne i Lilla Edets 
kommun. Med anledning av 
det beslutade Leifab att till-
sätta en oberoende utredning 
om hur hyrorna i Lilla Edet 
förhåller sig till andra kom-
muner i landet av ungefär 
samma storlek. Utredningen 
har genomförts av Fasticon, 
ett konsultföretag i Malmö. 
För en tid sedan kom resulta-
tet av undersökningen.

– Slutsatsen är att vi tar ut 
fullständigt normala hyror 
för våra lokaler. Faktum är 
att det ingår lite mer i priset 
än normalt, säger vd Owe 
Lång.

– För mig var resultatet 
ingen överraskning, men det 

känns skönt att få det svart 
på vitt. Viktigt i samman-
hanget är att hyressättningen 
är baserad per kvadratmeter 

och inte per elev. Det kan 
inte nog understrykas.

JONAS ANDERSSON

Normala hyror för skollokaler

Leifabs vd, Owe Lång.

LILLA EDET. En ny 
energiplan för åren 
2009-2014 har anta-
gits av kommunfull-
mäktige.

Skillnaden från den 
förra energiplanen är 
att den nya utgår mer 
från de möjligheter 
som kommunen har 
att påverka företag 
och allmänhet innan 
de påbörjar en verk-
samhet eller en bygg-
nation.

– Vi höjer ribban 
rejält när det gäller 
alla vår miljömål, 
säger kommunalrådet 
Bjarne Färjhage (C).

Energiplan 2009-2014 med 

energi- och klimatstrategi 
har tagits fram av en arbets-
grupp bestående av kom-
munstyrelsens arbetsutskott 
och miljöplanerare Helena 
Grimm. Denna grupp har 
sedan varit i kontakt med 
övriga kommunala förvalt-
ningar och kommunens 
största företag för att både se 
om det finns en trend i sam-
hället när det gäller energi-
frågor och vilka planer som 
finns för framtiden när det 
gäller energifrågor i stort.

Lilla Edets kommun har 
som mål att energianvänd-
ningen och koldioxidut-
släppen i kommunen ska 
minska. De mål som har 
satts upp är tänkta att styra 
samhällsutvecklingen mot 

ett hållbart samhälle med 
minskad energianvändning 
och minskade utsläpp av 
miljöstörande ämnen som 
har sitt ursprung i energian-
vändning, och då framförallt 
växthusgaser.

– Kommunen har en 
vision om att år 2020 ska 
den energi som används 
inom Lilla Edets kommuns 
geografiska område till mer 
än 75 procent komma från 
förnyelsebara energikällor. 
Minskad energianvändning 
är det som ska eftersträvas 
oavsett om det gäller indu-
strier, uppvärmning, bygg-
nationer, transporter, livs-
medel eller annat, avslutar 
Bjarne Färjhage.

JONAS ANDERSSON

Ny energiplan antagen


