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HJÄRTUM. PRO Hjärtum-
Västerlanda har haft sitt 
första kvartalsmöte 2012. 
Cirka 60 medlemmar hade 
samlats i Hjärtumsgården. 
Ordförande Berth Anders-
son öppnade mötet och häl-
sade alla välkomna.

Från PRO:s riksorganisa-
tion och från distriktet hade 
inkommit flera rapporter 

som upplästes.
Vid punkten ”resor” upp-

manade vår reseorganisatör 
Birgitta Johansson att vi 
skulle åka med till  Bengts-
fors.

Efter mötet var det dags 
för lite underhållning. Först 
ut på scen var vår teater-
grupp.

Gerd Gustavsson fram-

förde en monolog, sedan var 
det dags för två nunnor som 
råkat ut för en del problem. 
Nunnorna spelades av Mari-
anne Andersson och Berth 
Andersson. 

Vår sång och musikgrupp 
spelade och sjöng flera trev-
liga vårmelodier under led-
ning av Elna Johansson.

Då sången tystnat var det 
dags för våra linedansande 
damer att inta scenen. De 
dansade till ett flertal med-
ryckande låtar.

Efter ett mycket trevligt 
program serverades kaffe, 
smörgås och kaka. Kvällen 
avslutades med lotteridrag-
ning.                               T. Lindell

Möte hos PRO Hjärtum-Västerlanda

Nunnorna Marianne Anders-
son och Berth Andersson 
framkallade skratt hos pu-
bliken.

LILLA EDET. Den 10 maj 
delade Kristdemokraterna i 
Lilla Edet ut Vitsippspriset 
till Utby-Vestens Byalag för 
dess gedigna insatser för att 
främja hälsa, livskvalitet och 
identitet genom visad med-
borgarkraft i en rad olika 
återkommande aktiviteter.

Motiveringen: ”Att synlig-
göra levande landsbygd inne-
fattat dess historia genom 
samtida ögon med perspek-
tiv mot framtid”. 

Föreningen har en bastu 
som träffpunkt i byn. Loka-
lerna används även flitigt till 
studieverksamhet och andra 
gemensamma möten. Byala-
get bedriver under ordföran-
de Pernilla Björnbergs led-
ning ett sommarcafé. Byala-

get informerar gärna om sina 
vandringsleder och bygdens 
kulturella sevärdheter.

Utdelningsceremonin 
ägde rum i byalagets café där 
diplom och kaprifolbuskar 

samt vinkaraff överräcktes till 
byalagets styrelse. Med från 
Kristdemokraterna i Lilla 
Edet var Jens Nielsen, Ce-
cilia Johansson och Marian-
ne Genborg.              ❐❐❐

Vitsippspriset utdelat i Lilla Edet
– Utby-Vestens 
Byalag hyllades

Några av deltagarna i Utby-Vestens Byalag med ordförande 
Pernilla Grönberg längst till vänster.
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LILLA EDET. Några 
veckor innan översikts-
planen ska klubbas i 
fullmäktige har en poli-
tisk diskussion blossat 
upp i Lilla Edet

Centerpartiet ankla-
gar nu majoriteten för 
att deras förslag utar-
mar landsbygden vilket 
på sikt skulle kunna 
innebära nedläggning 
av byskolorna.

– Vi vill se en utveck-
ling av hela kommunen 
och inte bara av Lilla 
Edet och Lödöse, säger 
Jörgen Andersson (C), 
ledamot i kommunsty-
relsen.

Översiktplanen är det doku-
ment som ligger till grund 
för den långsiktiga inrikt-

ningen för kommunen. 
Den politiska enighet som 
tidigare har präglat arbetet 
är numera som bortblåst. 
Jörgen Andersson hävdar att 
det förslag som S, V och Fp 
förespråkar utgör ett hot mot 
landsbygden.

– Definitivt är det så. 
Framförallt är det området 
på den västra sidan älven som 
blir hårt drabbad om majori-
tetens förslag vinner gehör 
i fullmäktige, säger Jörgen 
Andersson.

– Grundutvecklingen av 
vår nya ÖP har vi varit delak-
tiga i, men problemet är att 
majoriteten tillfört massa res-
triktioner efter det. Man har 
lagt till ett antal stora tysta 
områden, som får användas 
till friluftsliv men inte till 
bostäder. Ska vi kunna ha 

kvar servicen på landsbygden 
krävs det nybyggnation.

Du låter kritisk?
– Det är jag. För mig 

finns det ingen polarisering 
mellan tätort och landsbygd, 
båda måste få finnas. Alla vill 
inte bo i en tätort.

JONAS ANDERSSON

LILLA EDET. Nästa 
tisdag får www.lilla-
edet.se ett nytt utse-
ende.

Då lanserar Lilla 
Edets kommun en ny 
webbplats med fokus 
på användarvänlighet 
och tillgänglighet.

Den nya webbplatsen 
är framtagen för att 
bättre möta dagens och 
morgondagens krav.

– Vi har strävat efter att få en 
mer överskådlig och tillta-
lande webbplats där besöka-
ren förhoppnings hittar lätt-
tare, säger Susanne Samu-
elsson, webbansvarig i Lilla 
Edets kommun.

Webbplatsen är produ-
cerad i ett modernt verktyg 
som även underlättar arbetet 

för webbadministratörerna i 
kommunen. Projektet att ta 
fram en ny webbplats åt Lilla 
Edets kommun har pågått 
under cirka ett och ett halvt 
år. Mycket tid och arbete har 
lagts ned på utseende, funk-
tion och interaktion. Frågor 
som hur ska nya lillaedet.se 
se ut, samt vad ska besökaren 
kunna göra via webben och 
på vilket sätt ska besökaren 
göra det, har stötts och blötts. 
I projektet har allmänhetens 
åsikter, önskemål, tips och 
idéer hämtats in via webben-
kät och fokusgrupper. 

Ett stort fokusområde i 
projektet har varit att öka till-
gängligheten. Med den nya 
webbplatsen har alla texter 
arbetats om för att undvika 
byråkratisk och svår svenska. 
Strukturen är framtagen uti-

från en kommungemensam 
standard, kallad Funkaboda, 
som arbetats fram för att 
besökare enklare ska hitta på 
webbplatsen. 

För att underlätta för besö-
kare med hjälpmedel så som 
talsynteser eller liknande, 
kommer alla dokument ses 
över och göras mer tillgäng-
lighetsanpassade. Det är 
dock ett mycket tidskrävande 
arbete som kommer att pågå 
en längre tid. 

– Lanseringen av nya lil-
laedet.se blir startskottet för 
den fortsatta utvecklingen av 
webbplatsen. Vi vill gärna få 
in synpunkter från besökaren 
med förslag till förbättringar, 
avslutar Susanne Samuels-
son. 

Nya översiktsplanen utarmar landsbygden
– Centerpartiet till attack mot majoriteten

Jörgen Andersson (C).

Lilla Edets kommun får ny webbplats
Nästa tisdag lanserar Lilla Edets kommun sin nya webbplats.

Grattis säger vi till Lilla Edets Ridklubb vars lag kvalifice-
rat sig för elitserien. LERK var i ledning i division 1 i pon-
nyhoppning inför zonfinalen som avgjordes på hemmap-
lan i Göta. Hemmaryttarna visade inga nerver utan palla-
de för trycket och tog hem segern.

Elitserien nästa för LERK
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