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TRÄNA HELA
SOMMAREN

TRÄNA ALLA AKTIVITETER

KR WWW.SPORTLIFE.SE

Kortet gäller hela juli och augusti. 
För mer information kontakta någon av Sportlifes klubbar. 

Sportlife Exclusive har 20 års åldersgräns och Vårväderstorget 18 år,
lokala åldersgränser kan förekomma på övriga klubbar.
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VÄSTERLANDA. En för-
studie för gång- och 
cykelväg från Lilla 
Edet till Västerlanda 
är framtagen och en 
motion författad.

Inom kort överlämnas 
materialet till kommun-
styrelsen.

– Vi hoppas att kom-
munen ska prioritera 
detta ärende och att en 
GC-väg blir verklighet 
inom en snar framtid, 
säger Peter Larsson, 
ordförande i föreningen 
Cykelväg i Västerlanda.

Idén om en gång- och cykel-
väg längs väg 625 i Väster-
landa är sprungen ur ett 
möte som Centergruppen 
hade i Västerlanda för ganska 
längesedan. För drygt ett år 
sedan bildades en styrelse, 
bestående av sex personer 
från orten.

– Vi anser att man borde 
göra något åt trafiksitua-

tionen. Det är framförallt 
de oskyddade trafikanterna 
som lever farligt, säger Peter 
Larsson.

Med stöd av Leader Göta 
Älv har en förstudie genom-
förts. En konsult har enga-
gerats i projektet. Därutöver 
har föreningens styrelse upp-
vaktat markägarna.

– Responsen har varit 
tämligen god. Självklart har 
en del haft synpunkter och 
kommit med olika förslag. 
Dessa åsikter har vi tagit till 
oss, säger Peter Larsson.

I gällande länstrafik-
plan, som beslutas av Västra 
Götalandsregionen och Tra-
fikverket, finns medel avsatta 
för utbyggnad av gång- och 
cykelvägar. Motkravet är att 
berörd kommun finansierar 
50 procent.

– I den motion som jag har 
undertecknat tillsammans 
med min partikamrat Karin 
Hallgren föreslår vi Lilla 
Edets kommun att de ansö-

ker hos Västra Götalandsre-
gionen och Trafikverket att 
GC-väg i Västerlanda får del 
av medlen i länstrafikplanen, 
förklarar Peter Larsson.

Just nu finns bara GC-väg 
på en liten del av sträckan. 
Det innebär att väldigt få 
cyklister och gångtrafikanter 
vågar sig ut på väg 625.

– En utbyggnad skulle ge 
betydligt fler möjligheten att 
kunna cykla till och från cen-
trum. Sommartid har vi dess-
utom en hel del cykelturister 
som rör sig i vårt område.

– Det finns två aspekter 
som vi ser det, dels handlar 
det om att förbättra trafiksä-
kerheten, dels lyfter vi fram 
folkhälsoperspektivet. Dessa 
argument borde väga tungt 
för att vi snart ska kunna få 
se en gång- och cykelväg i 
Västerlanda, avslutar Peter 
Larsson.

Motionerar om cykelväg i Västerlanda
– Trafiksäkerheten måste bli bättre

I VÄSTERLANDA

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.sePeter Larsson hoppas få se en utbyggd gång- och cykelväg från Lilla Edet till Västerlanda 

inom en snar framtid.

LILLA EDET. I Gröna Bilis-
ters kommunranking 2012 
tilldelas Lilla Edets kommun 
återigen priset som bästa 
småkommun. Det blir tredje 
året i rad som Lilla Edets 
kommun får denna presti-
g e f y l l d a 
utnämning. 

G r ö n a 
B i l i s t e r s 
k o m -
m u n r a n -
king jämför kommunernas 
utförda åtgärder och upp-
nådda resultat med fokus 
mot en grönare bilism. I årets 
ranking hamnar Lilla Edets 
kommun på 51:a plats i jäm-
förelse med övriga kommu-
ner, men eftersom förutsätt-
ningarna är olika beroende 

på kommunstorlek, väljer 
Gröna Bilister att speciellt 
uppmärksamma mindre 
kommuner. 

I Lilla Edets kommun 
finns bland annat en resepo-
licy där de kommunanställda 

uppmanas 
att använda 
sig av 
k o l l e k -
t i v t r a f i k , 
alternativt 

kommunens egna poolbilar 
vid tjänsteresor. Alla poolbi-
lar tankas med förnyelsebart 
bränsle och på främst gas. 
Med hjälp av ett webbaserat 
bokningssystem kan kom-
munen hålla reda på alla bil-
bokningar och se till att alla 
bilar används ungefär lika 

mycket. Systemet visar även 
där det är möjligt att samåka. 
För att ytterligare minska 
miljöpåverkan utbildas per-
sonalen i sparsam körning.

Förutom bilar finns även 
ett antal cyklar som perso-
nalen kan nyttja vid kortare 
tjänsteresor inom tätorten. 
Här finns både elcyklar och 
vanliga cyklar. 

Teknikutvecklingen har 
gjort det möjligt för per-
sonalen att i vissa fall helt 
avstå från resor. Det hand-
lar främst om att delta via 
webbsända konferenser och 
möten, en utveckling som vi 
troligtvis kommer att få se 
mer av.

❐❐❐

Lilla Edet kommun – bästa småkommun för tredje året i rad

För tredje året i rad tilldelas Lilla Edets kommun priset som bästa småkommun i Gröna Bilis-
ters kommunranking 2012. Miljöbil är det som gäller för kommunchefen Johan Fritz.

Arkivbild: Jonas Andersson

Övriga pristagare i årets ranking är:
Bästa kommun – Trollhättan

Bästa uppstickarkommun – Kalmar

VÄSTERLANDA. År 2010 ar-
rangerade OK Gipen tillsam-
mans med Kungälvs OK SM i 
orienteringsskytte. Nu, två år 
senare, är det dags igen. Den 30 
juni och 1 juli kommer flaggor-
na vaja, publiken heja och tu-
sentals skott avlossas. Dessut-
om kommer svenska eliten och 
därmed flera världsmästare att 
vara på plats.

Vad är egentligen oriente-
ringsskytte? Namnet på spor-
ten avslöjar en hel del, oriente-
ring och skytte. Sporten är som 
skidskytte, men skidorna är ut-
bytta mot springande ben och 
en karta har placerats i handen. 
Många som utövar denna lilla 
sport tycker om den för att man 
kan ”bomma” lite på oriente-
ringen och fortfarande ha vinst-
chans om man är en duktig skytt.

Innanför Thorskogs Slott 
ligger det en grusgrop som inte 
ser särskilt använd ut och vad 
är mer ypperligt som arena för 
en orienteringsskyttetävling än 
en oanvänd grusgrop? I gropen 

kommer skjutbanan ligga och 
bredvid den så kommer ungdo-
marna, till och med 15 år, ha sin

luftgevärsskjutbana. Uppe 
på vallen runt omkring gropen 
kommer publiken sitta, så att de 
kan ha full kontroll på vem som 
kommer in på skjutbanan och 

hur det går för den deltagaren. 
Arenan är den samma som för 
två år sedan.

Orienteringsskytte är en 
sport där svenskarna är dukti-
ga, men framförallt många om 
man jämför med andra länder. 
Bronsmedaljören vid VM 2011, 

Desiré Rex sade:
– Det hörs och syns när Sveri-

ge kommer in på arenan.
Sverige vann världscupen på 

både herr- och dam sidan 2011 
och tog fyra guld, fem silver och 
sex brons vid VM 2011.

Jenny Stenberg

Favorit i repris – nu börjar nedräkningen
– SM i orienteringsskytte innanför Thorskogs Slott

Orienteringsskytte är som skidskytte, till och med samma slags vapen.Foto: Johan Lidström


