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VÄSTERLANDA. Väster-
landaborna propagerar 
för en gång- och cykel-
bana till centralorten.

Nu har en förening 
bildats som driver 
frågan.

Leaderpengar har 
beviljats och i april 
kommer ortsborna att 
kallas till ett informa-
tionsmöte i bygdegår-
den.

Önskemålet om en gång- 
och cykelbana från Väster-
landa till Ström framkom 
första gången i samband med 
kommunens översiktsarbete.

– Dialoggruppen som 
bildades i Västerlanda förde 
fram ett tydligt behov av en 
gång- och cykelbana. Ären-
det aktualiserades i höstas 
när Centerkvinnorna mani-

festerade genom att cykla 
från Västerlanda till Ström, 
säger det tidigare kommu-
nalrådet Bjarne Färjhage, 
som intagit rollen som kassör 
i den nybildade föreningen 
Cykelväg i Västerlanda.

– I samband med min 
avtackning som kommunal-
råd öppnade jag ett bankgiro 
där folk kunde uppvakta med 
ett bidrag. Det blev 5 000 
kronor som kom in på kontot 
och dessa pengar ska nu för-
valtas på bästa sätt.

Dela upp sträckan
Ordförande i föreningen är 
Peter Larsson, som också är 
initiativtagare till den Face-
bookgrupp som bildats.

– Facebookgruppen kom 
igång i slutet av maj och har 
idag ett 50-tal medlemmar, 
berättar Peter.

Alldeles nyligen fick 
Cykelväg i Västerlanda sin 
Leaderansökan beviljad. Nu 
ska en konsult kontrakteras 
och en förstudie tas fram.

– Vi kommer att dela upp 
sträckan i två etapper. Under 
hösten 2011 ska vi ha klart 
förstudien för den första 
etappen och 2012 tar vi res-
terande del. Nu gäller det att 
gå vidare i kontakten med 
markägare och informera all-
mänheten om vad som är på 
gång. Med en stark opinion 
i ryggen ska vi sedan utöva 
påtryckning på Trafikverket, 
Västra Götalandsregionen 
och kommunen, säger Bjarne 
Färjhage.

– Föreningen är väl med-
veten om vilken lång tid det 
tog för att få till stånd en 
gång- och cykelväg mellan 
Lödöse och Nygård. Vi 

hoppas få uppleva en snab-
bare resa den här gången. 

Någon exakt tidplan är emel-
lertid svår att sia om, avslutar 

Bjarne Färjhage.
JONAS ANDERSSON

I höstas presenterades en nuläges-
analys, gjord av GR (Göteborgsre-
gionens kommunalförbund), som 
visade på ett antal förbättringsom-
råden. Dessa förbättringsområden 

utgör stommen i den handlingsplan 
som nu tagit sig form i LEKUS. 
Verktyget är uppbyggt så att alla 
kan följa arbetet från de övergripan-
de målen genom alla led ner till den 

konkreta aktiviteten och tvärtom. 
Samtidigt får skolan ett bra verktyg 
för att planera och följa upp arbetet 
på ett strukturerat sätt.

En av de framgångsfaktorer som 
GR:s rapport pekade på var att kom-
munen bör stimulera lärare att lära 
av varandra, att samarbeta i arbetslag 
och utvärdera sina metoder. Något 
som nu förenklas via LEKUS.

LEKUS är ett kvalitetssystem 
som hjälper skolan att rikta mål 
till alla i organisationen och sam-
tidigt ge utrymme för lokala mål. 
Med klara uppföljnings- och utvär-
deringsfunktioner i systemet kan 

skolan tydliggöra resultat av allt från 
genomförda aktiviteter till målupp-
fyllelse. Detta leder till ökad kvali-
tetssäkring av arbetet med skolut-
veckling.

– Med LEKUS lansering går vi 
in i en ny fas i vårt arbete med att 
skapa en attraktiv skola med goda re-
sultat, säger Mona Tolf, bildnings-
chef i Lilla Edets kommun.

– Det blir nu möjligt för alla att 
ta del av det arbete som görs på våra 
förskolor och skolor, avslutar Mona 
Tolf.

LILLA EDET. Kommun-
styrelsen i Lilla Edets 
kommun har beslutat 
att köpa in iPad för att 
bland annat distribuera 
handlingar inför sam-
manträden.

Bakgrunden till 
beslutet är att kom-
munen vill digitalisera 
handlingar och annan 
information.

Det är mer ekono-
miskt fördelaktigt och 
mindre resurskrävande.

Initiativet att införskaffa 
iPads kom ifrån förvaltning-
en som såg fördelarna med 
den nya tekniken. Att valet 
föll på iPad och inte android-
läsplatta motiveras av iPadens 

läsbarhet, batteritid och an-
vändbarhet på lång sikt. Le-
damöter i kommunstyrelsen 
måste kontinuerligt läsa ett 
stort antal dokument, ofta 
med detaljrika kartor, och 
då är ett av grundkraven att 
läsplattan har en stor skärm 
med bra grafik. För dem med 
synfel innebär iPaden en vä-
sentlig fördel gentemot pap-
pershanteringen då man 
enkelt kan zooma upp doku-
ment till läsbar storlek.

– Förutom kostnadsbe-
sparingar förväntar vi oss att 
detta skall leda till att vi ef-
fektiviserar oss, säger Lena 
Palm, kanslichef i Lilla Edets 
kommun.

– Som det är idag avsätter 
kansliavdelningen mycket 
tid för kopiering och manu-

ell pappershantering. Genom 
att distribuera handling-
ar elektroniskt kan vi frigö-
ra personalresurser till annan 
service gentemot kommunin-
vånare och den egna organi-
sationen.

Den nya tekniken innebär 
att ledamöterna får ett mo-
dernt och smidigt verktyg 
som underlättar arbetet och 
samtidigt gör dem mer till-
gängliga. Med surf i iPaden 
kan de hämta upp handling-
ar och information var helst 
de befinner sig. Det är möj-
ligt att på plats söka komplet-
terande information, något 
som öppnar upp för en snab-
bare och effektivare hante-
ring av ärenden.

Alla ledamöter kommer 
dock inte att få en iPad. Det 

är bara de ledamöter som inte 
har en fungerande laptop som 
kommer att få iPads. Förde-
len med läsplatta gentemot 
laptop är att läsplattan är lätt-
tare att bära med sig och drar 

mindre el.
Lilla Edets kommun är 

inte ensam om att satsa på 
den nya tekniken. Ett flertal 
andra kommuner har redan 
infört iPads i verksamheten, 

så som bland annat Bengts-
fors kommun, Göteborgs 
Stad och Malmö Stad.

Gång- och cykelbana i Västerlanda
– Förstudie möjliggörs tack vare Leaderpengar
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Peter Larsson är ordförande och Bjarne Färjhage kassör i den nybildade föreningen Cykelväg 
i Västerlanda.

Unikt kvalitets- och uppföljningssystem för skolan
– Nytt webbverktyg lanseras
LILLA EDET. Första veckan i april lanseras kommunens 
nya webbverktyg LEKUS – Lilla Edet Kvalitets- och Upp-
följningssystem för skolan.

Verktyget är ett led i processplanen mot en ”Attraktiv 
skola med goda resultat” och öppnar upp för en helt ny 
transparens och öppenhet i det fortsatta utvecklingsar-
betet inom skolan. 

Genom LEKUS kan alla som vill ta del av skolans akti-
viteter och insatser för att öka måluppfyllelsen.

Lilla Edets kommun köper in iPads
– Ser många fördelar med den nya tekniken
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Kommunstyrelsens ledamöter förses med iPad. Genom att distribuera handlingar elektro-
niskt vill kommunledningen frigöra personalresurser till annan service gentemot kommunin-
vånare och den egna organisationen.
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