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Projektet som är samnordiskt 
kommer att ledas av krets-
loppskontoret Göteborgs 
Stad. I samarbetet ingår hela 
18 partners från Norge, Dan-
mark och Sverige, vilka har 
det gemensamt att de har in-
tresse av vattenkvaliteten i 
området Öresund-Kattegatt-
Skagerrak. 

– Det är glädjande att EU 

stöder oss i vårt arbete med 
att möta de nya hot som kli-
matförändringara innebär, 
säger Ronnie Ljungh, ord-
förande i kretsloppsnämnden 
i Göteborg. VISK-projektet 
kommer att bidra till att vi 
även i framtiden kan erbjuda 

göteborgarna och alla som 
bor i de berörda regionerna 
ett gott och hälsosamt dricks-

vatten. 
Många invånare i Lilla 

Edets kommun drabbades 
under 2008 av magsjuka, 
som med ganska stor säker-
het kan härledas till dricks-
vattnet. Därför känns det 
viktigt att snabbt öka kunska-
pen om virus knutet till vat-
tenförsörjningen för att han-
tera framtida risker. 

– Vi välkomnar all forsk-
ning som belyser den svåra 
problematiken med vår fram-
tida dricksvattenkvalitet och 
deltar gärna. Detta projekt 
är helt i linje med den hand-
lingsplan som kommunen tog 
fram i samband med smittut-
brottet 2008. Det är positivt 
att våra erfarenheter tas till-
vara, säger Lilla Edets kommu-
nalråd Bjarne Färjhage (C).

Klimatproblem
Projektbudgeten är på ca 4,3 
miljoner euro under tre år, 
alltså närmare 45 miljoner 
svenska kronor. EU bidrar 
med drygt 2 miljoner euro, 
medan samarbetsparterna 
delar på resterande belopp. 

I grunden är det klimatpro-

blem det handlar om. Risken 
för att virus kan förekomma 
i dricksvattnet förväntas öka 
på grund av större mängder 
vinternederbörd i de berör-
da områdena. De stora mäng-
derna regn och snö kan leda 
till att man tvingas brädda av-
loppssystemen oftare än hit-

tills, vilket ökar riskerna för 
att orenat avloppsvatten går 
ut i råvattentäkterna. 

Kretsloppskontoret 
kommer nu att anställa en 
EU-projektledare och ar-
betet beräknas starta i april 
2010. Projektet ska utmyn-
na i att skapa en gemensam 

handlingsplan och handbok 
för att hantera eventuella 
problem lokalt. 

Jenny Sjöqvist red första gången när hon var fyra år 

och som nioåring fick hon 
sin första ponny. Intresset 
för hästar har sedan vuxit sig 
allt starkare och för tillfäl-
let håller Jenny på att ta sin 
hästskötarexamen vid Svens-
ka Ridgymnasiet i Kungs-
backa.

– På loven brukar jag jobba 
på hunddagis. Jag tar inget 
betalt utan gör det bara för 
att det är kul. Jag tycker hun-
darna är så söta.

Du är en sann djurvän 
med andra ord?

– Ja, det skulle man kunna 
säga.

Vid sidan om sitt djurin-
tresse har Jenny Sjöqvist en 
passion för sång och musik. 
När frågan dök upp om hon 
ville ingå i Göta Älvdalens lu-
ciatrupp var svaret givet.

– Dels tycker jag om att 
sjunga, dels tycker jag om att 
glädja andra människor. Det 
ger en skön tillfredsställelse 
då man ser hur glada män-
niskor blir när vi är ute och 
lussar, säger Jenny och fort-
sätter:

– Från början såg jag detta 
som en rolig grej, men faktum 
är att man har växt in i rollen 
successivt och allt eftersom 
tiden har gått så har det blivit 

mer och mer seriöst.
Din reaktion när du fick 

veta att du blivit Göta Älv-
dalens Lucia 2009?

– Först satt jag mest i ett 
chocktillstånd. Det kändes 
jätteroligt! Jag ville verkli-
gen bli lucia.

Vad är det viktigaste med 
julen anser du?

– Att sprida glädje till andra 
och vara ett snällt barn till sin 
familj. Det gäller att ta hand 
om nära och kära.

Hur firar du jul?
– Hemma i Hjärtum till-

sammans med familjen samt 
morfar och farmor. Vi tittar 

alltid på Kalle Anka innan 
vi äter. På kvällen tänder vi 
granen, öppnar julklappar 
och sitter 
och pratar.

Vad 
måste finnas 
på julbor-
det?

– Jans-
sons frestelse 
och julskin-
ka. Rödkål 
tycker jag 
också jätte-
mycket om.

Vad står 
överst på 
årets öns-
kelista?

– En sys-
temkame-
ra och en 
Mountain 
Horse-jacka. 

JulkonsertJulkonsert
i  Lilla Edets Missionskyrka
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Medverkande:
Körsångare från Lilla Edet med omnejd 

under ledning av  Gunilla Svensson
och Christina Elfström-Mellberg

Fritt inträde. 
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konserten: 40:- Begränsat antal smörgåsar.
Arr: Lilla Edets Missionsförsamling i samarbete med Bilda

Virussmitta via dricksvattnet ska förhindras
– Erfarenheterna från Lilla Edet tillvaratas

EU beviljade nyligen ett miljonbidrag till projektet VISK, som syftar till att förbättra kunskap 
och rutiner när det gäller att förhindra virussmitta via dricksvattnet. Det var förra årets 
som många invånare i Lilla Edets kommun drabbades av magsjuka, som med ganska stor sä-
kerhet orsakades av dricksvattnet.                                                         Foto: Jonas Andersson

VISK-PROJEKTET
Bidraget till projektet kommer 
från EU-programmet Interreg IV A 
Öresund-Kattegat- 
Skagerrak. Öresund-Kattegat-
Skagerrak-programmet är ett nytt 
program för Europeiskt 
territoriellt samarbete. Programmet 

stödjer gränsöverskridande samar-
betsprojekt mellan 
partners från Norge, Danmark och 
Sverige för en ökad tillväxt och håll-
bar utveckling i 
Sydvästra Skandinavien. 

LILLA EDET. Göteborg blir centrum för en bred 
vetenskaplig satsning där forskare och dricksvat-
tenproducenter samarbetar kring hälsofrågor.  

EU beviljade nyligen ett miljonbidrag till pro-
jektet VISK, som syftar till att förbättra kunskap 
och rutiner när det gäller att förhindra virus-
smitta via dricksvattnet. 

Virusproblem kan bli vanligare när klimatet för-
ändras och nederbördsmängderna ökar. 

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Jenny Sjöqvist blev Göta Älvdalens Lucia 2009

GOD JUL!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Luciatåget under ett av sina många framträdanden, här på Elfhems gymnasium i Lödöse.

JENNY SJÖQVIST
Ålder: 16.
Bor: Hjärtum.
Familj: Mamma, pappa och store-
bror.
Studerar: Hästskötarexamen på 
Svenska Ridgymnasiet i Kungsbacka.

Stjärntecken: Fisk.
Drömyrke: Veterinär/hästpsykolog.
Favoritmusik: Jag älskar att sjunga 
och då är det företrädelsevis bal-
lader. I övrigt gillar jag all typ av 
rockmusik. Jag blir glad av det.

5 SNABBA
Jul – Midsommar
På Spåret – Idol
Sill – Köttbullar
Pepparkaka – Lussekatt
Nokia – Ericsson

LILLA EDET. Hon har ett brinnande intresse för 
djur i allmänhet och hästar i synnerhet.

Göta Älvdalens Lucia 2009 har framtiden 
utstakad och drömmer om att bli veterinär och 
hästpsykolog.

Jenny Sjöqvist älskar att ge av sig själv varför 
uppdraget som kommunens ljusdrottning har givit 
henne stor tillfredsställelse.

Göta Älvdalens Göta Älvdalens 
Lucia 2009, Lucia 2009, 

Jenny Sjöqvist.Jenny Sjöqvist.

Sann djurvän årets ljusdrottningSann djurvän årets ljusdrottning


