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LILLA EDET. Länssty-
relsen riktar kritik till 
den vindbruksplan som 
kommunen presenterat.

Det bekommer inte 
kommunledningen 
som håller fast vid sitt 
dokument.

I början av mars 
beräknas fullmäktige 
att anta planen.

Det finns inte längre någon 
oenighet i den politiska 
organisationen i Lilla Edet 
beträffande vindbrukspla-
nen. Däremot har Länssty-
relsen framfört kritik.

– En och en halv månad 
för sent kom Länsstyrelsen 

med sitt yttrande där man 
tagit hänsyn till naturintres-
sen, riksintressen, frilufts-
intressen samt kultur och 
miljö. Vi plockade då bort 
några områden enligt de 
riktlinjer vi fått och gick ut 
med ett utställningsförslag, 
förklarar kommunalrådet 
Bjarne Färjhage (C) och 
fortsätter:

– Därefter återkommer 
Länsstyrelsen och menar att 
vi inte tagit hänsyn till riks-
intressen för vindkraft. Det 
är så dags att göra det då. 
Förmodligen beror det på 
att Länsstyrelsen bytt hand-
läggare, men det ska inte vi 
behöva lida för.

Att Länsstyrelsen ändrat 

uppfattning struntar kom-
munen i. I vindbruksplanen, 
som allmänheten kunnat ta 
del av, presenteras två områ-
den: 

• Högstorp
• Maen/Hasteröd
– Det handlar om åtta 

vindkraftverk på respektive 
ställe, säger Färjhage.

Vindkraftsfrågan har 
varit ett hett diskussions-
ämne, hur går tongångarna 
nu?

– Det känns som om vi har 
landat och att befolkningen 
är nöjda nu. Det finns knappt 
någon opinion längre, säger 
Peder Engdahl (M).

JONAS ANDERSSON

Länsstyrelsens kritik 
biter inte på kommunen
– Håller fast vid sin vindbruksplan

Det avgående kommunalrådet Bjarne Färjhage (C) och hans efterträdare, Peder Engdahl (M), 
anser att Länsstyrelsens kritik mot kommunens vindbruksplan inkommit för sent.

LILLA EDET. Lilla Edets 
kommun har tillsam-
mans med Stenung-
sunds kommun och 
Orust kommun arbetat 
fram en gemensam 
telefonilösning för alla 
tre kommunerna.

En telefoni som 
bygger på att öka till-
gängligheten och servi-
cen gentemot allmän-
heten. 

För Lilla Edets kom-
muns del innebär det 
att man byter från fast 
till mobil telefoni, samt 
att växelfunktionen 
flyttas till Stenung-
sund.

En mobil telefonilösning 
innebär många fördelar för 
kommunen. Den största vin-
sten är att verksamheterna 
blir mer tillgängliga – telefo-
nen är bärbar och enkel att ta 
med överallt. Dessutom med-
följer ett antal funktioner som 
ökar servicen både externt 
och internt. Med ett smidigt 
hänvisningssystem kopplat 
till en röstbrevlåda kan den 
uppringande snabbt få besked 
om frånvaro och möjlighet att 
lämna meddelande.

I och med skiftet flyttas 
alla kommunens verksamhe-
ter in under samma växel. De 
verksamheter som tidigare 
legat utanför växeln kommer 
därför att få nya telefonnum-
mer. Det är främst förskolor, 
skolor och äldreboenden som 
berörs. Dessa telefonnum-
mer finns sammanställt på 
kommunens hemsida (www.
lillaedet.se) och kommer även 
att meddelas från verksamhe-
terna själva direkt till föräld-

rar, elever, anhöriga.
I veckan som gått har alla 

verksamheter tilldelats nya 
mobiltelefoner och i fre-
dags genomfördes skiftet 
till ny telefoni i Lilla Edets 
kommun. Under denna vecka 
kommer alla funktioner att 
aktiveras, vilket kan medföra 
en del driftstörningar.

– Vi är väl förberedda och 
räknar med att allt skall fung-

era som planerat. Störningar 
kommer att förekomma och 
vi hoppas att alla har överse-
ende med detta, säger Lena 
Palm, kanslichef och ansva-
rig för projektet i Lilla Edets 
kommun.

Lilla Edets kommun byter telefonilösning
– Driftstörningar kan förekomma

MOBIL

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Lilla Edets kommun övergår till mobil telefonilösning. Samti-
digt flyttas kommunens växelfunktion till Stenungsund.

LILLA EDET. Numera 
finns Lilla Edet repre-
senterade i riksdagen.

Efter Moderater-
nas valframgång har 
Camilla Waltersson 
Grönvall tagit plats i 
politikens finrum.

I måndags var hon 
tillbaka i Göta älvdalen 
för att besöka Energi-
teknikcentrum i Nol.

Det var inte helt självklart, 
men när rösterna i årets val 
hade räknats stod det klart att 
Camilla Waltersson-Grön-
vall (M), tidigare ordförande 
i Utbildningsnämnden i Lilla 
Edets kommun, fått plats i 
Sveriges riksdag.

– Verkligen jätteroligt även 
om det inte är helt okompli-
cerat att vara småbarnsföräl-
der och samtidigt riksdagsle-
damot, säger Camilla Wal-
tersson Grönvall till lokal-
tidningen.

Hon tycks emellertid 
redan ha blivit varm i klä-
derna. Nyligen skrev Camil-

la en motion om framtidens 
drivmedel. I texten står bland 
annat följande att läsa: 

”Under överskådlig fram-
tid är det sannolikt inte ett 
utan snarare flera olika driv-
medel som kommer att er-
sätta bensinmotorn på mark-
naden. I takt med att tekni-
ken utvecklas och även mass-
produceras blir den billigare 
och därmed också mer till-
gänglig för fler. Sverige har 
en väletablerad fordonsindu-
stri och en ansedd fordons-
forskning. Det är två vikti-
ga faktorer som gör att vi i 
framtiden har möjlighet att 
bibehålla vår ledande posi-
tion beträffande miljöbilar. I 
en hårt ansatt fordonsbransch 
kan det på sikt bidra till att 
säkra jobb.  En sammanhål-
len strategi från regeringens 
sida kring hur fler männis-
kor förmås att välja en mil-
jöbil med ett koldioxidneu-
tralt drivmedel är därför väl-
kommen. Inom ramen för en 
sådan strategi bör man också 
se över och överväga åtgär-

der såsom möjliga regelför-
enklingar riktade till produ-
center inom området”.

I måndags förmiddag väl-
komnades hon av lednings-
gruppen för ETC, represen-
terade av Göran Johansson, 
Robert Aronsson och Kjell 
Lundgren.

– Miljö är verkligen en av 
de frågorna som jag brinner 
för. Jag har själv kört biogas-
bil i nio år, berättade Camilla 

Waltersson Grönvall vid sitt 
besök i NOl.

Företrädarna för ETC 
gav den gästande riksdags-
ledamoten en bakgrund till 
verksamhetens uppkomst, 
men passade samtidigt på att 
blicka in i framtiden.

– Vi vill skapa en pilotli-
na för tillverkning av litium-
celler, förklarade Göran Jo-
hansson.

Kjell Lundgren betonade 

också vikten av att realisera 
forskning i produktion.

– Vi står inför ett teknik-
skifte. Frågan är vilken roll 
Sverige ska ha?

Camilla Waltersson Grön-
vall sög åt sig av all fakta och 
information som delgavs 
henne.

– Jag skulle gärna vilja 
återvända hit och då med fler 
representanter i släptåg. Jag 
skulle också önska att ni ville 

göra en dragning på ett av 
riksdagens seminarium, sade 
Camilla som visade ett påtag-
ligt intresse för ETC.

– Vi måste tillvarata den 
kompetens som finns här i 
Västsverige och på sikt hand-
lar det om att säkerställa ar-
betstillfällen, avslutade Ca-
milla Waltersson Grönvall.

Nybliven riksdagskvinna följde upp motion
– Camilla Waltersson Grönvall (M) besökte ETC

PÅ ETC

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Riksdagsledamot Camilla Waltersson Grönvall (M) från Lilla Edet besökte i måndags förmid-
dag Energiteknikcentrum i Nol där hon bland annat fick träffa Göran Johansson och Kjell 
Lundgren.

Camilla Waltersson Grön-
vall (M).


