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LILLA EDET. Som ett 
led i miljösatsningen 
har Lilla Edets kommun 
valt att köpa in elcyklar 
för att minska de mest 
miljöpåverkande och 
”smutsiga” bilresorna.

Den första elcykeln 
har levererats och inom 
kort har alla verksam-
heter fått tillgång till 
elcyklar via kommu-
nens cykelpool.

Elcykeln är tänkt att 
kunna ersätta bilen vid 
kortare resor upp till 
ett par kilometer, vilket 
kommer att ha en posi-
tiv effekt på både miljö 
och hälsa.

Hemtjänsten var först ut att 
få prova elcykeln och reak-
tionerna var mycket positiva. 

I hemtjänstens verksamhet 
består resandet inom tätor-
terna till stor del av korta 
resor mellan olika vårdta-
gare. Resor som idag delvis 
sker med bil. Genom att byta 
ut bilen mot en elcykel tar 
sig personalen både snabbare 
och smidigare fram mellan 
vårdtagare, samtidigt som de 
bidrar till en minskad miljö-
påverkan. 

– Personalen som provat 
elcykeln är positiva. Några av 
de fördelar som nämnts är att 
man med elcykeln enkelt tar 
sig fram överallt och slipper 
leta parkering, säger Mona-
Lis Kärnstrand, enhetschef 
vid hemtjänsten i Lilla Edet.

Initiativtagare till projektet 
är kommunens miljöplanera-
re Helena Grimm, som såg 
möjligheten att kunna byta ut 
många av de korta bilresorna 

i kommunens bilpool mot det 
miljövänligare alternativet.

– I många delar av kom-
munens verksamheter an-
vänds tjänstebilen för kortare 
resor upp till ett par kilometer. 
Den här typen av korta resor 
inom tätort har stor negativ 
miljöpåverkan, säger Helena 
Grimm. 

Förutom elcyklar till verk-
samheten har Lilla Edets 
kommun även valt att erbju-
da personalleasing av elcyklar. 
En resvaneundersökning som 
nyligen genomfördes visade 

att 41 procent av personalen 
bor mellan 2 kilometer till 5 
kilometer från jobbet, varav 
merparten av dessa pendlar 
till och från jobbet med bil. 
Genom att erbjuda personal-
leasing hoppas kommunen 
kunna locka flera av dessa att 
ändra sina resvanor.

Lions Club har under de 
senaste månaderna beslu-
tat om att stödja ungdomar-
na i kommunen på ett fler-
tal sätt. Tack vare att kom-
muninvånarna och företagen 
i kommunen välvilligt har 
bidragit till klubbens hjälp-
verksamhet i samband med 
Edetfestivaler och Luciaak-
tiviteter de senaste åren, så 
har klubben haft ekonomis-
ka möjligheter att stödja 
många bra verksamheter.

Totalt har klubben sedan 
1 juli 2010 delat ut 355 000 
kronor för bidrag/hjälpin-
satser. Här är några exem-
pel på beslut för ungdomar-
na i Lilla Edet under våren 
2011:

• Ett bidrag med 25 000 

kr för inköp av fotbollsmål, 
lagvästar och fotbollar till 
föräldraföreningen på Hjär-
tums skolan.

• Bidrag med 60 000 kr 
har betalats ut till högstadiet 
på Fuxerna och Tingbergs-
skolorna ur Jubileumsfon-
den vars syfte är att stödja 
en målinriktad kvalitetshöj-
ning av Lilla Edets skolor. 
Framgång inom utbild-
ningsverksamhet har en av-
görande betydelse för sam-
hällets långsiktiga utveck-
ling. Fonden skall stödja 
projekt, som verkar för fon-
dens syfte, på kommu-
nens skolor med högstadier. 
Lions Club Lilla Edet ga-
ranterar att det till fondens 
förfogande skall finnas 150 

000 kronor. Dessa pengar 
skall delas ut under fem år 
(2008-2012).

Klubben söker nu efter 
lämpliga kandidater till 
Lions Club Lilla Edet Ung-
domsstipendium 2011. 
2010-års stipendiat blev 
Niklas Sjöqvist från Hjär-
tum som fick ett stipendium 
på 10 000 kronor, med för-
hoppningen att hans dröm 
om att åka till Italien på trä-
ningsläger skulle bli upp-
fylld.

Lions Club Lilla Edet 
Ungdomsstipendium skall 
delas ut en gång per år från 
och med 2010. Stipendiet är 
instiftat för ungdomsverk-
samhet i Lilla Edet. Syftet 
är att stödja, uppmuntra och 

stimulera ungdomar till en 
sund och meningsfull fri-
tidssysselsättning eller ut-
bildning (inte direkt yrkes- 
eller skolutbildning) genom 
att premiera framstående re-
sultat, insatser och färdig-
heter inom konst, idrott och 
kultur.

Stipendiat kan även vara 
en grupp, förening eller 
ungdomsledare som uträt-
tar ett värdefullt och oegen-
nyttigt arbete inom kom-
munen. Ansökan eller för-
slag till stipendiat skall vara 
skriftlig. Stipendieutdelning 
är i samband med Edetfes-
tivalen lördagen den 27 au-
gusti.

Bengt-Arne Westerlind
Lions Club Lilla Edet

Torsdagen den 12 maj 
träffades ett 25-tal med-
lemmar i SPF Göta Älv-
dalsbygden för månadsmö-
te i församlingshemmet i 
Hjärtum.

Inledningsvis berättade 
Ann Ronnede om två av 
sina stora intressen, träd-
gård och akvarellmålning. 
Det handlade om vad man 
bör tänka på när man an-
lägger sin trädgård, hur 
den sköts, olika växter och 

bekämpning av skadedjur 
och ogräs. Deltagarna gav 
också möjlighet att ställa 
kluriga frågor till Ann.

Efter trädgårdsdelen 
visa Ann några av de akva-
reller hon hade med och 
berättade lite om tillkom-
sten och hur hon väljer 
motiv för sitt måleri.

Träffen avslutades med 
kaffe och lotter.

❐❐❐

LILLA EDET. Årets Vit-
sippspristagare plane-
rar för en utställning.

Till helgen våras det i 
krukmakeriet på Uxås.

Solveig Ekdahl och 
Barbro Fagerberg 
kommer att sälja alster 
i brukskeramik och 
textil.

Nyligen fick Solveig Ekdahl 
utmärkelsen Årets Vitsipps-
pris av Kristdemokraterna i 
Lilla Edet. Motiveringen löd:

”Det är få människor för-
unnat med att besitta gåvan 
att skapa vackra ting vilka 
ligga i betraktarens ögon och 
skina med sin närvaro samt ha 

karaktär som lämnar beståen-
de intryck. Att behärska driv-
krafter med att kunna verka i 
nutid och skapa levande kul-
turhistoria för framtiden är 
något som är kännetecknan-
de för Solveig Ekdahl när hon 
tillåter sig att designa unika 
bruksföremål och göra detta 
till en konstart”

– En fantastisk fin motive-
ring som verkligen värmer. 
Jag är jättestolt, säger Sol-
veig till Alekuriren.

Nu har hon fullt upp med 
att förbereda helgens utställ-
ning. Den gör hon ihop med 
Barbro Fagerberg från Hjär-
tum.

– Barbro har varit gästut-

ställare hos mig vid de två se-
naste jularrangemangen. Det 
kändes självklart att Barbro 
skulle vara med även nu, för-
klarar Solveig.

Väskor och kuddar har 
blivit Barbro Fagerbergs 
signum. Hobbyn har hängt 
med genom hela livet.

– När mina barn växte upp 
hade de mycket hemmasydda 
kläder, men jag har utsatt mig 
själv också, skrattar Barbro 
som numera är pensionär och 
kan ägna sig åt favoritsysslan 
på heltid.

– Alla mina kuddar och 
väskor är numrerade. Hit-
tills har det blivit 340 kuddar 
och 168 väskor. Ingen väska 

är den andra lik, berättar 
Barbro.

Solveig Ekdahl kommer 
att visa upp ett brett spektra 
av bruksföremål, alltifrån 
krukor och fat till ljusstakar 
och småskålar.

– Vi hoppas naturligtvis på 
många besökare. Det känns 
som att utställningen ligger 
rätt i tiden och kanske är det 
en och annan som vill köpa 
en present till Mors dag som 
infaller nu på söndag, avslu-
tar Solveig Ekdahl.

Det våras i krukmakeriet på Uxås
– Solveig och Barbro gör gemensam sak

I UXÅS

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Nu till helgen, 28-29 maj, blir det utställning i krukmakeri-
et på Uxås. Solveig Ekdahl och Barbro Fagerberg kommer att 
visa bruksföremål respektive textila väskor och kuddar.

Lilla Edets kommun satsar på elcyklar
– Vill minska bilresandet

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Lilla Edets kommun har köpt in elcyklar för att minska de 
mest miljöpåverkande bilresorna.

Månadsmöte hos SPF 
Göta Älvdalsbygden

Ann Ronnede berättade om trädgårdsodling och akvarell-
målning. 

Lions Club i Lilla Edet satsar på ungdomarna i kommunen

KR
Kortet gäller från 1 juni 
till 31 augusti. För mer 
information kontakta någon 
av Sportlifes klubbar. 
Sportlife Exclusive har 20 års 
åldersgräns, Vårväderstorget och 
Lindome 18 år.
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TRÄNA HELA 
SOMMAREN!
Träna på alla Sportlifes klubbar för endast:
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