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När Helene Evensen till-
trädde arbetet som närings-
livsutvecklare hade hon en 
önskan om att få till stånd ett 
kvinnligt nätverk i kommu-
nen. Tanken blev verklighet 
per omgående. Hitills har två 
träffar genomförts, den se-
naste i torsdags.

En arbetsgrupp är tillsatt 
för att se på framtida aktivi-
teter och sammankomster.

– Vårens program för 
LENK (Lilla Edets Nätver-
kande Kvinnor) är så gott 
som klart. Vi kommer att 
inleda året med ett lunch-
möte på Edets Värdshus då vi 

får besök av författaren Ulla-
Lisa Thordén. Hon är tilli-
ka säljtränare/coach och en-
treprenör som arbetar med 
att utveckla ett lustfyllt säl-
jande i såväl entreprenörs-
företag som börsbolag, för-
klarar Inga-Lill Orbelin på 
Swedelink som sitter med i 
LENK:s arbetsgrupp.

Ytterligare programpunk-
ter som är inplanerade är 
bland annat visitkortsbytar-
kväll och linedance samt in-
formation inför deklaration 
och bokslut.

– Vi har kommit en bra bit 
på vägen, men ska samtidigt 
skynda långsamt. Vi vill att så 
många som möjligt ska vara 
med och känna delaktighet. 
Det behöver inte bara vara 
företagare utan även andra 
företagsamma kvinnor som 
verkar i Lilla Edet, säger 
Inga-Lill.

Inga-Lill hoppas att det 

kvinnliga nätverket ska bidra 
till kompetensutvecklings-
möjligheter, utökad företags-
samverkan och breddat kon-
taktnät för kvinnliga företa-
gare och blivande kvinnliga 
företagare.

– Alla deltagare sitter på 
sitt eget lilla nätverk och till-
sammans skapar vi ett brett 
spektra av olika kompeten-
ser. Det gäller att lyfta fram 
det positiva som finns i kom-
munen, säger Inga-Lill.

– Tanken är att träffarna vi 
har ska förena nytta med nöje. 
Samtidigt som vi umgås och 
har trevligt tillsammans ska vi 
också kunna ta del av vettig 
information. Alla aktiviteter 
och arrangemang genomförs 
till självkostnadspris, avslutar 
Inga-Lill Orbelin.

Hur bra är egentligen lan-
dets 290 kommuner på att 
välja miljöbilar till sina for-
donsflottor?  I Lilla Edet blir 
svaret mycket bra!

– Detta är ett bevis på vårt 

långsiktiga miljömedvetna 
arbete inom kommunen. Det 
finns ett oerhört stort miljö-
engagemang hos alla poli-
tiska partier och ute i orga-
nisationen. Det är glädjan-

de att vi ligger i framkant när 
det gäller valet av miljöbilar, 
säger kommunalrådet Bjarne 
Färjhage (C).

Utdraget från Vägtrafik-
registret är gjort i novem-
ber 2009. Bilar som används 
av kommunerna, men som är 
registrerade på annat sätt om-
fattas endast i denna första 
del om kommunen själv för-
medlat detta vid granskning-
ens avstämning. I Lilla Edets 
fall handlar det om totalt 52 
bilar.

JONAS ANDERSSON

LILLA EDET. Miljöengage-
rade experter och lekmän 
från Västsverige ger sina 
bästa miljötips i en ny jul-
kalender på webben för en 
hållbarare jul. Landshöv-
ding Lars Bäckström, ma-
gasinet Camino:s chefredak-

tör Johanna Stål och Johan 
Trouvé, vd för Västsven-
ska Industri- och Handels-
kammaren, är några av tip-
sarna. Lilla Edets kommuns 
adventskalender är ett sam-
arbete mellan 20 kommuner 
i Hållbar utveckling Västs 

kommunnätverk som till-
sammans har bjudit in tip-
sarna.

I torsdags tjuvstarta-
de kalendern med ett tips 
från Margareta Hallander, 
verksamhetsledare för Håll-
bar utveckling Väst. Hon 
tipsade om hur vi kan skapa 
julmys med mycket effekti-
vare lampor i adventsljussta-
kar och julgransbelysning. 
Det handlar om nya LED-
lampor som passar i vanliga 
ljusstakar och sparar 97 pro-
cent av elen jämfört med de 
gamla glödlamporna. Det 
här är ett tips inte minst för 
företag och offentliga verk-
samheter som varje år fyller 
sina fönster med advents-
ljusstakar. 

Nya tips kommer att pu-
bliceras dagligen från 1 de-
cember till julafton i Miljö-
julkalendern. Alla de med-
verkande kommunerna och 
Hållbar utveckling Väst 
länkar till kalendern från 
sina webbplatser.
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– Och vårens program snart spikat

Näringslivsutvecklare Helene Evensen var med och startade 
upp Lilla Edets Nätverkande Kvinnor. Nu ingår hon i arbets-
gruppen.
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ARBETSGRUPP LENK

Inga-Lill Orbelin
Swedlink
Kerstin Wehlin-Jacobsson 
Wete Ekonomi & Juridik
Gunilla Svensson
Wete Ekonomi & Juridik
Agneta Westin
Sköt om dig Massage & Friskvård
Ann-Christine Elliot
Hudvården i Studio M
Irene Elmerot
Red Språkkonsult
Helene Evensen
näringslivsutvecklare

LILLA EDET. Ett kvinnligt nätverk har startats upp 
i Lilla Edet.

Nätverket skall främja kvinnors företagande, 
tillväxt och vinst genom samarbeten och erfaren-
hetsutbyten.

I torsdags hölls höstens andra träff med tema 
personlig utveckling.

Fordon med lägst klimatpåverkan
– Lilla Edets kommun ett föredöme
LILLA EDET. Med stöd från Vägverket har Miljöfor-
don Syd, i samarbete med Bilfakta, miljögranskat 
kommunernas bilar utifrån ett miljö- och trafiksä-
kerhetsperspektiv.

Granskningen avser personfordon som är regist-
rerade på respektive kommun eller tillhörande 
enheter.

Lilla Edets kommun placerar sig på första plats i 
kategorin för fordon med lägst klimatpåverkan.

Landshövdingen miljötipsare i webbjulkalender

Landshövding Lars Bäckström är en av dem som ger miljö-
tips i den nya webbjulkalendern.
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... hjälp för de 
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Offi ciell invigning
”Sveriges billigast byggda ishall”

LÖDÖSEBORG
LN-70 HC & GEF önskar sponsorer och allmänhet välkomna

Tisdag 1 dec 17.30 - 21.30

17.30 Match D-pojk LN-70 HC vs Trollhättan HC

18.30 Invigning med överlämnande av ishallsplakett mm
 Representanter från Svenska Ishockey förbundet,  
 Lilla Edet kommun och LN-70 HC

18.50 Uppvärmning inför seriematch A-lag

19.25 Nationalsång framförs av Carolin

19.30 Match A-lag LN-70 HC vs Trollhättans HC
 Entré 40kr

Om du vill börja spela Ishockey har vi platser 
kvar i samtliga lag, kille eller tjej spelar ingen 

roll! Ring Nina 0768-153870

Information och öppettider hittar du på 
www.ln70.se

LN-70 HC & GEF ÖNSKAR ALLA HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!
PUBLIK PARKERING OCH INSLÄPP FRÅN 

SKOLGÅRDEN I NORRA DELEN AV ISHALLEN.

Program


