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LÖDÖSE. Västarvet har tagit 
fram skriften ”Fritidshu-
set – kulturarv & välfärds-
symbol”, ett resultat av en 
flerårig insats som syftar till 
att väcka intresse för fritids-
husen som kulturhistorisk 
företeelse. 

Den stora merparten av 
dagens fritidshusbebyggelse 
har kommit till längs sjöar 
och hav under perioden 
1940 till 1970. Idag har 
många stugor byggts om 
till permanentbostäder och 
förändrats mer eller mindre 
kraftigt. 

– Med den här skriften 
vill vi lyfta fram att fritidshu-
sen är en modern kulturskatt 
som är värd att värna om. Vi 
vill väcka frågan om hur stu-
gorna kan bevaras respektive 
förändras på ett mer varsamt 
sätt, säger Carina Carlsson 
som arbetat i projektet. 

Ambitionen är att det 
ska vara möjligt att kunna 

uppleva välbevarade fritids-
husmiljöer också i framti-
den. Målgruppen är bland 
annat samhällsplanerare och 
fritidshusägare. Från och 
med maj 2011 finns skriften 
tillgänglig på biblioteken 
runt om i länet och på Väs-
tarvets besöksmål, bland 

LILLA EDET. Var finns 
Västsveriges bästa 
vägkrog?

I Lilla Edet!
Det har Motorförar-

nas Helnykterhetsför-
bund slagit fast, som i 
förra veckan delade ut 
diplom till Edet Värds-
hus.

MHF har för första gången 
listat Sveriges sju bästa väg-
krogar. Det är MHF:s eget 
folk som gjort bedömning-
arna. Slutsatserna bygger på 
många års lokal erfarenhet 
av det totala utbudet av väg-
restauranger. Varje region 
har valt ut den vägkrog som 
anses ha den bästa kombi-
nationen av mat, miljö, pris-
värdhet och åtkomlighet.

– Om vi ser till matsedeln 
så är den familjeanpassad. 
Miljön på Edet Värdshus är 
också väldigt fin, det gäller 
såväl invändigt som utvän-
digt. Vi var här i vintras och 

då kunde vi bara föreställa 
oss hur det kunde se ut vår- 
och sommartid. Nu kan man 
konstatera att det överträf-
far våra förväntningar, säger 
Sten Fahlén, ordförande i 
MHF Väst.

– Edet Värdshus ligger 
också strategiskt rätt place-
rad mellan Trollhättan och 
Göteborg. Det är också en 
faktor som vi vägt in i vår 
bedömning.

Jättetillgång
Ägaren till Edet Värdshus, 
Thomas Löfström, hade all 
anledning att sträcka på sig 
när han fick mottaga diplom 
och påskblomma av MHF:s 
ordförande.

– Det känns naturligtvis 
väldigt roligt. Vi har vissa 
givna bra förutsättningar 
som vi drar nytta av. Place-
ringen vid älvkanten är en 
jättetillgång samt vårt geo-
grafiska läge. Under skidsä-
songen har vi väldigt många 

skåningar och danskar som 
besöker oss. Sommartid 
servar vi många interna-
tionella gäster, förklarar 
Thomas Löfström.

Thomas Löfström över-
tog rörelsen i november 2004 
och den populära vägkrogen 
i norra Lilla Edet har där-
efter genomgått en enorm 
utveckling. En som vet är 
veteranen Agneta Karlsson.

– Jag har jobbat här sedan 
invigningen av Edet Rasta 
1985. MHF:s utmärkelse 
ser jag som ett bevis på de 
senaste årens arbete. Jag vill 
verkligen framhålla alla i 
personalen. Vi jobbar mot 
samma mål, nämligen att 
ha nöjda och glada kunder, 
säger Agneta.

Hur ser framtidsvisio-
nen ut?

– Vi har en stor yta norrut 
där vi kan expandera. Till-
sammans med kommunen 
tittar vi på att  använda en del 
av området till handelsplats. 

Det finns konkreta planer 
för sällanköpshandel, säger 
Thomas Löfström.

– I övrigt handlar det om 
att vi vill profilera oss ännu 
mera som ett värdshus. På 

helgerna önskar vi få hit 
lokalbefolkningen i större 
utsträckningen och då hand-
lar det om att erbjuda en till-
talande meny på en prismäs-
sigt acceptabel nivå, avslutar 

Thomas Löfström.

LILLA EDET. Skolverket 
har beslutat att tilldela 
Lilla Edets kommun ett 
stort bidrag till mate-
matikutveckling i kom-
munens skolor.

Lilla Edets kommun 
har tidigare sökt och 
fått bidrag för att 
kunna vidareutveckla 
matematikundervis-
ningen i årskurs 4-6.

I år sökte kommunen 
bidrag för att kunna 
fortsätta de lyckade 
projekten, denna gång 
riktat mot årskurs 7-9.

Skolverket biföll och 
beviljade kommunens 
ansökan på 743 000 kr.

Bidraget skall användas till 
att utveckla nya och intres-
santa metodmaterial till 
undervisningen i syfte att 
öka intresset för matematik 
bland elever i årskurs 7-9. 
Att utveckla nya metodma-
terial innebär förenklat att 
lärarna kan jobba med mate-
matik på ett annorlunda och 
bättre sätt än tidigare.

Genom kompetensutveck-

ling och stöd till lärarna för-
väntas matematikundervis-
ningen bli mer stimulerande 
och utvecklande för eleven 
med högre måluppfyllelse 
som följd. Ett av målen med 
projektet är att eleverna efter 
genomförandet ska uppleva 
större en variation av arbets-
former inom matematik. Un-
dervisningen ska upplevas ro-
ligare och mer stimulerande. 
Projektet förväntas också leda 
till större andel godkända re-
sultat i de nationella proven i 
matematik för åk 9 – målet är 
att antalet godkända resultat 
under läsåret 2012/2013 ska 
öka med 10 %.

– Det är jätteroligt att en 
kommun av Lilla Edets stor-
lek kan få så stort bidrag till 
matematikutveckling, säger 
Mona Tolf, bildningschef. 

– Det tyder på att arbetet 
med attraktiv skola med goda 
resultat är på rätt väg. Nu kan 
vi fortsätta utveckla de fram-
gångsrika satsningar vi ge-
nomfört.

Projektet kommer att 
genomföras under läsåret 
2011/2012 och 2012/2013.

JONAS ANDERSSON

LILLA EDET. Lions Club i Lilla 
Edet har beslutat att hjälpa befolk-
ningen i Japan och Nya Zeeland 
och sänder 25 000 kronor till Japan 
samt 10 000 kr till Nya Zeeland för 
nödhjälp. Sedan tidigare har Lions 
över hela världen bidragit med 5 
miljoner US dollar till Japan hit-
tills. Hjälpen samordnas via Lions 
internationella hjälpfond, Lions 
Clubs International Foundation.

När katastrofer har slagit till 
hjälper Lions till. Detta var fallet 
när Japan i förra månaden drabba-
des av den värsta naturkatastrofen 
någonsin. Lions runtom i världen 

var redo att vara ”En strimma av 
hopp”, genom att tillhandahålla 
hjälpinsatser och sprida ljus i en tid 
av mörker. 

Att genomföra snabba insatser 
efter det att naturkatastrofer har 
slagit till är naturligtvis inget nytt 
för Lions. När den kraftiga jord-
bävningen drabbade Christchurch, 
Nya Zeeland, bara några veckor 
tidigare var Lions redo. Med mer 
än 107 000 medlemmar i Japan 11 
000 medlemmar i Nya Zeeland, är 
Lions redo att ge omedelbar och 
långsiktig hjälp.

❐❐❐

Lilla Edet har Västsveriges bästa vägkrog
– Edet Värdshus diplomerade av MHF
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Edet Värdshus är Västsveriges bästa vägkrog. Thomas Löfström fick ta emot diplom och 
Agneta Karlsson en blomma av ordföranden i MHF Region Väst, Sten Fahlén.

Fritidshuset – ett modernt kulturarv värt att värna om
– Skriften tillgänglig på Lödöse Museum

Lilla Edet får pengar till 
matematikutveckling

Lions Club i Lilla Edet ger hjälp 
till Japan och Nya Zeeland

annat Lödöse Museum.
Projektet har delfinansie-

rats av Länsstyrelsen Västra 
Götaland ända sedan starten 
2008. Det ingår i Moderna 
Västra Götaland (MVG), en 
satsning som syftar till att 
samla och sprida berättel-
serna om det moderna sam-

hällets kulturarv. MVG är en 
samplanerad insats där bland 
annat Västarvet, Göteborgs 
stadsmuseum, Göteborgs 
universitet och Länsstyrel-
sen Västra Götaland deltar.

❐❐❐

Fritidshusen anses vara kulturhistoriskt värdefulla.

Bildningschef, Mona Tolf.
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