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Naturvårdsplan Naturvårdsplan 
antogs av fullmäktigeantogs av fullmäktige

En naturvårdsplan för Lilla Edets kommun antogs på fullmäktiges sammanträde i onsdags.En naturvårdsplan för Lilla Edets kommun antogs på fullmäktiges sammanträde i onsdags.

LILLA EDET. En natur-
vårdsplan antogs av 
fullmäktige i onsdags.

Naturvårdsplanen 
beskriver kända natur-
värden i kommunen 
och hur naturvårdsar-
betet ska fortsätta.

– Avsikten är att i 
nästa steg göra en 
populärutgåva, som 
kan tjäna som guide 
för våra invånare och 
besökare, säger kom-
munalrådet Bjarne 
Färjhage (C).

Det är samhällsbyggnads-
förvaltningen som har 

jobbat fram naturvårdspla-
nen. Ett intensivt arbete 
skedde under 2007, men 
därefter har ärendet vilat 
för att översiktsplanarbetet 
skulle komma ikapp. I ons-
dags kväll klubbades dock 
planen, ett kompendium 
med drygt 500 kända natur-
värden med tillhörande 
bilder och kartor.

– Det är riktlinjer fram-
tagna för att hantera kon-
flikter mellan naturintres-
set och andra intressen. 
De 513 objekt som finns 
med i planen är klassifice-
rade i tre nivåer. I områden 
som bedömts ha de högsta 

naturvärdena (klass 1) bör 
intressen med annan mark-
användning ej tillåtas, säger 
Färjhage.

– För att inte natur-
vårdsplanen ska stanna vid 
en pappersprodukt, är det 
viktigt att den information 
som samlas in även kommer 
kommuninvånarna till 
del. Dels så att markägare, 
exploatörer med flera kan 
vidta rätt naturvårdshänsyn 
i sin dagliga gärning, dels 
så att invånarna kan ta del 
av den mångfald som finns, 
avslutar Bjarne Färjhage.

JONAS ANDERSSON

Företag som säljer varor 
eller tjänster mot kontant 
betalning måste från och 
med den 1 januari 2010 ha 
ett certifierat kassaregister. 
Med anledning av den nya 
lagstiftningen bjuder Före-
tagscentrum in till frukost-
möte på Edets Värdshus nu 
på torsdag, 29 oktober.

– Syftet med lagen är att 
skydda seriösa företagare 
inom kontanthandeln mot 
illojal konkurrens. På detta 
frukostmöte informerar 
Skatteverket om vad som 
gäller i och med den nya 
lagen, säger näringslivsut-
vecklare Helene Evensen.

Eftersom lagen träder 
i kraft vid årsskiftet är det 
alltså bråttom att beställa nya 
kassaregister. Det kommer 
nämligen att ske kontroller 
och böterna blir dryga för 
dem som inte lever upp till 
de nya reglerna.

– Det är en del informa-
tion man bör känna till så att 
man som företagare inte gör 
något förhastat. Detta möte 
ligger således i tiden, avslutar 
Helene Evensen.

JONAS ANDERSSON

Informationsmöte om nytt kassaregister

Mjöbäcks Entreprenad och Berik KB Älvängen
i samverkan med Lilla Edets kommun

planerar att bygga 20 st kooperativa hyresrätter 
i södra delen av Lödöse.

I området planeras även villor och
i ett senare skede ytterligare lägenhetsetapper.

Området ligger omedelbart norr om nuvarande
järnvägsöverfart i anslutning till Alvhems norra

delar och på gångavstånd från planerad 
pendelstation (som avses vara klar 2012).

5 november kl 18.30 i Lödöse museum

Ytterligare information
gällande planeringen kan erhållas från:

Daniel Åman Lilla Edets kommun
0707-75 77 35 daniel.ahman@lillaedet.se

Bengt Bengtsson Berik KB
0705-49 10 34 mittiale@telia.com
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LILLA EDET. En tragisk 
arbetsplatsolycka med dödlig 
utgång inträffade på SCA 
Edet Bruk i söndags. I sam-
band med ett underhålls-
arbete omkom en 38-årig 
kvinna när hon klämdes 
mellan två valsar.

Polisen rubricerar hän-
delsen som arbetsmiljö-
brott, alternativt vållande till 
annans död.

Edet Bruk är specialise-
rat på mjukpapper till bland 
annat hushåll, storförbrukare 
och industri. Företagets mest 
kända varumärken är Edet 
och Tork.

JONAS ANDERSSON

Kvinna omkom i 
arbetsplatsolycka
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TRÄNA GYM, KONDITION
GRUPPTRÄNING + BAD
TRÄNA PÅ TVÅ ANLÄGGNINGAR I LILLA EDET!
GÄLLER BÅDE BADHUSET & EDETS VÄRDSHUS!

Välkommen till våra två personliga arenor i Lilla Edet

12 mån autogiro
Kortet gäller på Sportlife Badhuset & Edets Värdshus Lilla Edet. 

Begränsat antal kort. Reservation för slutförsäljning.
Gymkort + Bad = 199 kr/mån (12 mån)

KRKR/MÅN/MÅN


