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Svanen är en officiell och 
gemensam miljömärkning 
för Norden. Miljömärkning 
Sverige AB ansvarar för 
märkningen av Svanen. De 
granskar varor och tjänsters 
miljöpåverkan under hela 

livscykeln, från råvara till 
avfall. Organisationen ställer 
sedan hårda miljökrav, men 
även krav på funktion och 
kvalitet.

– Det är tuffa kriterier som 
ställs, men vi har legat bra till 

i alla led. Det har varit en 
process, men nu har vi upp-
nått vårt mål, säger Niclas 
Ivarsbo.

– Bara för att vi har blivit 
en Svanenmärkt butik går 
det inte att slå sig till ro. Det 
sker revision varje år och nu 
har vi satt upp nya mål för 
framtiden.

Genom miljömärkningen 
vill Svanen hjälpa konsumen-
ter att göra miljöanpassade 
produktval. Man vill också 
stimulera producenter till en 
produktutveckling som tar 
större hänsyn till miljön.

– Väljer du produkter 
med något av miljömärkena 
Svanen eller EU-Blomman 
får du en garanterat miljö-
anpassad produkt utan att 
göra avkall på funktion och 
kvalitet. Det är ett enkelt sätt 
att bidra till en bättre miljö, 
säger Ivarsbo.

Häromveckan firade Ica 
Boström att man blivit en 
Svanenmärkt butik genom 
att bjuda alla kunder på tårta 
och ekologiskt kaffe.

Boström har blivit Svanenmärkt
– Firades med tårtkalas i butiken
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Ica Boström i Lilla Edet har blivit en Svanenmärkt butik. Det firades för några veckor sedan då alla kunder bjöds på tårta och 
ekologiskt kaffe av Inger Strannedahl.

Staten har aviserat ett bidrag 
till landets kommuner och 
landsting på tio miljarder 
kronor. För Lilla Edets del 
innebär det ett tillskott på 
9,66 miljoner kronor för att 
vara exakt.

– Det har varit ett tryck 
från landets kommuner på 
respektive riksorganisatio-
ner. Detta tyder på ett bra 

samspel och att det faktiskt 
finns en dialog med riksda-
gen. Det är inte vi och dom, 
säger Bjarne Färjhage.

När Lilla Edets kommun-
politiker i juni antog Mål- 
och resursplan för 2010 lan-
dade man på en nollbudget.

– Det är inte hållbart utan 
det måste finnas reserver. Nu 
får vi föra en dialog mellan 

de olika partierna hur vi 
bäst ska använda det ökade 
statsbidraget. En viss buffert 
kommer att behövas och en 
del av pengarna blir ett väl-
kommet tillskott i verksam-
heten, säger Bjarne Färjhage 
och tillägger:

– Regeringens uppmaning 
är att pengarna ska tillfalla 
kärnverksamheten, det vill 
säga skola, vård och omsorg.

Hur blir arbetsgången?
– Först vill jag läsa propo-

sitionen och se så att det inte 
finns några förbehåll. Sedan 
kommer jag att bjuda in till 
en budgetberedning, tvärs 

över alla partigränser. Givet-
vis kommer vi att ha en del 
förslag med oss.

Ser du äntligen en ljus-
ning i det ekonomiska 
mörkret?

– Det är helt klart en lätt-
nad. Önskemålet ute i nämn-
derna är naturligtvis större 
än de 9,6 miljoner kronor 
som vi kommer att få. Hur 
dessa nu ska fördelas på bästa 
sätt blir en grannlaga uppgift, 
men det är ju det som är eko-
nomisk styrning och ledning, 
avslutar Bjarne Färjhage.

JONAS ANDERSSON

Välkommet tillskott i kommunkassan
– Lilla Edet får 9,6 miljoner kronor

Niclas Ivarsbo, Ica Boström.

LILLA EDET. Ica Boström har blivit en Svanen-
märkt butik.

Miljömärket Svanens vision är ett hållbart sam-
hälle med en hållbar konsumtion.

– Det här betyder att hela verksamheten upp-
fyller kraven, alltifrån sortiment till inköp av el, 
avfallshantering och förbrukningsmaterial, säger 
Niclas Ivarsbo.

LILLA EDET. Det beslutade statsbidraget till lan-
dets kommuner är efterlängtat.

För Lilla Edets kommun handlar det om drygt 
9,6 miljoner kronor.

– Det var nödvändigt, säger kommunalrådet 
Bjarne Färjhage (C).

Naturens egna produkter

En investering i hälsa 
och välbefi nnande...
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