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BONBONBONUSPUSPUSPAKEAKEAKET FT FT FÖRÖRÖR CACACA 2002002000 K0 K0 KR IR IR INNNGÅRGÅRGÅR!!!BONUSPAKET FÖR CA 2000 KR INGÅ
Vattenflaska, sporthandduk, 
5 st giveaway-cards och solkort. 
Totalt värde ca 2000 kr.
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ALLA MÄNNISKOR, ALLA ÅLDRAR - ALLTID NÄRA DIG!

VILL DU GÅ NER 10 KG 
PÅ 8 VECKOR? GÅ MED I 
VIKTMINSKNINGSKURSEN 
GOD BALANS!
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LILLA EDET. Vid ett 
extrainsatt fullmäk-
tigemöte i slutet av 
december beslutades 
om ett nytt särskilt 
ägardirektiv för Leifab.

Nu har Sverigede-
mokraterna överklagat 
beslutet.

Detta innebär att 
centrumprojektet i Lilla 
Edet är hotat.

– Ytterligare en käpp i hjulet!
Så uttrycker sig Leifabs 

t f ordförande Lars Ivarsbo 
(C) när han nås av beskedet 

att SD överklagat fullmäkti-
ges beslut om ett nytt särskilt 
ägardirektiv för det kommu-
nala fastighetsbolaget.

– Vi måste finna en lös-
ning på något sätt. Vi har ett 
anbud som går på övertid 
och på väg att förfalla, vi har 
även arbetat fram ett avtal för 
den del av fastigheten som 
ska avyttras. 

Projektet är redan försenat 
och tidschemat var att bygg-
nationen med nya lägenheter 
och affärslokaler i centrum 
skulle ta sin början i februari, 
förklarar Ivarsbo.

– Man underlättar ju inte 
för oss som utförare när man 
sätter käppar i tidsaxeln och 
lägger knepiga bollar i Lei-
fabs knä, men vi ger inte upp 
med tanke på all den kraft 
som lagts ner i detta projekt.

SD:s överklagan blir nu 
ett fall för förvaltningsrät-
ten. Återstår att se vad de 
kommer med för yttrande i 
ärendet.

– Det riskerar att dra ut på 
tiden. Jag kan inte se något 
olagligt i beslutstexten gäl-
lande ägardirektiven, avslu-
tar Lars Ivarsbo.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Lars Ivarsbo (C) t f ordföran-
de i Leifab.

Centrumprojektet är hotatCentrumprojektet är hotat
– SD har överklagat
fullmäktiges beslut

Vad som händer med centrumprojektet återstår att se sedan Sverigedemokraterna överklagat fullmäktiges beslut om ett 
nytt särskilt ägardirektiv för Leifab.

LILLA EDET. En konst-
utställning pågår just 
nu på Lilla Edets bib-
liotek.

Det är Annika Wenn-
berg som visar vackra 
träreliefer och mål-
ningar.

– Konstnärskapet 
upptar nästan all 
min lediga tid, säger 
Annika till lokaltid-
ningen.

Annika Wennberg bor i Gö-
teborg, men har en tydlig 
koppling till Lilla Edets 
kommun. Hon har nämli-
gen ett torp alldeles norr 
om Lödöse, som också in-
rymmer en utomhusateljé.

– Jag är i torpet varje 
helg, men det händer att 
jag åker dit på vardagarna 
också. Förut jobbade jag, 
nu är det studier som gäller. 
Det betyder att jag får ännu 
mera tid över till konstnär-
skapet, förklarar Annika.

Konsten är ett medfött 
intresse, på samma sätt som 
hon kan tacka tidigare gene-

rationer att trä blivit mate-
rialet framför andra.

– Min far och min farfar 
skulpterade mycket i trä, så 
det är väl därifrån jag har 
fått min talang. Helst an-
vänder jag mig av lind, det 
är ett följsamt och bra ma-
terial. Jag skulpterar även en 
del i björk, det har vi gott 
om hemma på tomten.

Inspirationen hittar 
Annika Wennberg i histo-
riska bilder. I somras var 
hon och tittade på hällrist-
ningar som fångade hennes 
intresse.

– Jag använder gärna 
medeltida och vikingatida 
inslag i min konst, berättar 
Annika.

Annika Wennberg har 
tidigare haft utställning-
ar i Göteborg och i Dan-
mark, men arrangemang-
et på biblioteket är hennes 
första i Lilla Edet. Totalt är 
det tolv alster som visas upp 
för besökarna. Utställning-
en pågår till och med den 
15 februari.

JONAS ANDERSSON

Träreliefer på Lilla Edets bibliotek

Annika Wennberg visar vackra trereliefer på Lilla Edets 
bibliotek till och med den 15 februari.

LÖDÖSE. Kan Själv! är en 
upplevelse av natur för de 
allra minsta. Utställningen 
vänder sig till barn i åldern 
0-2 år och hade premiär på 
Lödösehus i söndags. Kan 
själv! passar de minsta bar-
nens sätt att utforska och 
undersöka. Dess innehåll 
och formgivning är inspire-
rat av naturen och de små 
barnens förhållningssätt till 
den. Utställningen är ett 
sätt att synliggöra de minsta 
barnen och deras rätt till 
kulturupplevelser.

De små barnen använder 
hela sin kropp för att lära 
sig om och utforska sin om-
givning. De skaffar sig er-
farenheter och upptäcker 
sammanhang och skillnader 
genom att använda alla sina 
sinnen. I det som vi vuxna 
kallar lek, lär de sig hur de 

ska förhålla sig till sin om-
värld.

Under ett halvårs tid har 
vi jobbat med en förstu-
die där vi tillsammans med 
barn från förskolorna Stor-
ken i Trollhättan och Viljan 
i Kungälv försökt ta reda på 
vad det är i naturen som in-
tresserar dem. Vi har också 
varit nyfikna på hur de 
minsta förhåller sig till natu-
ren och hur de möter den.

Den första upplagan av 
Kan själv! - en kulturhisto-
risk upplevelse för de allra 
minsta nominerades till 
Årets utställning 2011. Den 
andra upplagan med natur-
tema hade premiär på Lödö-
sehus i söndags, för att sedan 
turnera runt i Västra Göta-
landsregionen.

❐❐❐

Kan själv!
– En upplevelse på Lödösehus 

Kan själv! hade premiär på Lödösehus i söndags.


