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Lödöse/Nygård IK

Knalle
marknad

Söndag 5 maj kl 10
Alevi IP, Nygård

Lödöse Nygård IK 
anordnar

Blommor, kläder, leksaker, bröd.
och fotoutställning

Ungdomsturnering i fotboll

Välkomna!

LILLA EDET. Mycket 
tyder på att det före 
detta kommunhuset 
förvandlas till bostäder 
och affärslokaler.

Leifabs styrelse har 
beslutat om att låta 
projektet Torgbacken 19 
gå ut på upphandling.

Det skulle innebära 
byggstart, om allt går 
som planerat, någon 
gång till hösten.

Ritningar är framtagna och 
en grovkalkyl gjord för Torg-
backen 19. Tanken är att 
bygga cirka 16 lägenheter i 
plan ett och två (2:a och 3:e 
våningen). Anbuden ska även 
innehålla en option för ytter-
ligare tre lägenheter i mark-
plan mot innergården.

– Vi är tveksamma till hur 
attraktivt det är att bo i mark-
plan i denna fastighet. Helt 
klart är att vi ser kommersiell 
verksamhet i de lokaler som 
vetter mot Göteborgsvägen, 
säger Lars Ivarsbo (C), vice 
ordförande i Leifab.

När kan projektet vara 
klart?

– Som alltid när det hand-
lar om byggnation så pratar 
vi om en trestegsraket. Vi 
befinner oss just nu i andra 
skedet. Projektering och 
grovkalkyl är gjord, nu är 
ärendet ute på upphandling 
och därefter tas ett investe-
ringsbeslut. Kalkylen måste 
gå ihop för att vi ska trycka 
på knappen och köra igång, 
säger Ivarsbo.

– Går det som på räls blir 

det byggstart till hösten och 
inflyttning nästa vår, avslutar 
Lars Ivarsbo.

HJÄRTUM. Årets miljö-
pristagares är utsedd.

Utmärkelsen tilldelas 
Hjärdhems Gård och 
Linn Sörensen-Ivarsson 
för arbetet med att 
aktivt upprätthålla en 
genbank för inhemska 
och utrotningshotade 
lantraser.

– Jag blev glatt över-
raskad, visste knappt 
att priset fanns, säger 
Linn till lokaltidningen.

Hjärdhems Gård ligger i 
utkanten av Hjärtum. Där 
har Linn Sörensen-Ivarsson 
bedrivit verksamhet under 
snart tre års tid. Det började 
i begränsad skara med råttor, 
kaniner och en hund.

– Sedan har det blivit kani-
ner, getter och marsvin också, 
berättar Linn.

Gården utgör ett hem för 
fler av de svenska utrotnings-
hotade raserna så som Jämt-
get, Klövsjöfår, Gottlandska-
nin, Mellerudskanin, Skånsk 
Blommehöna och Linderöds-
svin.

– Djuren har alltid spelat 
en stor roll i mitt liv. Det bör-
jade med att jag smugglade 
in daggmaskar i huset när jag 
var liten. Till slut fick jag ett 
maskakvarium och jag skaffade 
även fiskar och fåglar.

Linn Sörensen-Ivarsson 
läste djurvård på Naturbruks-
gymnasiet, arbetar för Blå 
Stjärnan och på Göteborgs 

Universitet med försöksdjur. 
Just nu pluggar hon på distans 
för att lära sig mer om djurens 
beteende.

– Jag har bara djur i huvu-
det, det är det jag kan.

Miljöpriset, som instiftades 
förra året, delas ut till den eller 
dem som gjort en betydelsefull 
insats för miljön och pristaga-
ren utses av Miljö- och bygg-
nämnden.

– Linn är en värdig vin-
nare. Hennes arbete med att 
upprätthålla en genbank för 
inhemska och utrotningsho-
tade raser är värt att uppmärk-
samma, säger Carlos Rebelo 
Da Silva (S), ordförande i 
Miljö- och byggnämnden.

Nämndens motivering 
lyder: ”Nämnden anser att 
Hjärdhems Gård och Linn 
Sörensen-Ivarssons arbete visar 
prov på ung handlingskraft. 
Linns hedervärda arbete med att 
föda upp svenska utrotningsho-
tade raser bidrar till en hållbar 
utveckling, gynnar den biologiska 
mångfalden samt ett rikt växt- 
och djurliv. Ett arbete som kan 
komma att ha en betydande roll 
i framtiden.”

Ett diplom och 10 000 
kronor delas ut i samband med 
Miljödagen i Ströms Slotts-
park den 6 juni.

TROLLHÄTTAN. Efter en 
lång rad av kunskapstäv-
lingar mellan PRO-fören-
ingarna i Norra Älvsborgs 
distrikt stod det klart vilka 
föreningar som tagit sig till 
finalen på Hebeteatern i 
torsdags; PRO Trollhättan 
Södra och PRO Hjärtum-
Västerlanda.

Många medlemmar från 
de två föreningarna hade 
kommit för att heja fram 
sitt lag. En tävling som var 
mycket jämn. Att det fanns 
mycket kunskap hos de båda 
lagen märktes väl då frå-
gorna var ganska svåra. Inte 
förrän vi kom fram till de två 
sista frågorna kunde vi skilja 

lagen åt.
PRO Hjärtum-Väster-

landa vann med slutsiffrorna 
20-19 och går vidare till 
regionsfinalen som går den 
21 augusti. De får då tävla 
mot vinnarna i Södra Älvs-
borg, Skaraborg, Värmland, 
Bohuslän och Göteborg.

Tage Lindell

PRO Hjärtum-Västerlanda klara för regionsfi nal

Torgbacken 19 ute på upphandling

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Det före detta kommunhuset kan förvandlas till bostäder. Projektet Torgbacken 19 är ute på 
upphandling och någon gång i sommar förväntas Leifabs styrelse ta beslut om det blir någon 
byggnation eller inte.

Lars Ivarsbo (C), vice ordfö-
rande i Leifab.

GRATTIS!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Linn Sörensen-Ivarsson på Hjärdhems Gård tilldelas årets 
miljöpris.

– För Linn Sörensen-Ivarsson är djuren allt

Ung handlingskraft prisas

LILLA EDET. Traditionsenligt första maj-
firande är att vänta i Lilla Edet. Arrang-
emanget utspelar sig i vanlig ordning på 
Ljungkullen.

– Det blir tal, musik, ansiktsmålning och 
korvgrillning. En familjedag helt enkelt 
med ett politiskt budskap, säger Ingemar 
Ottosson (S).

Sören Kviberg (V), som sitter med i 
regionfullmäktige, blir dagens huvudtalare. 
Det kommer också ske en dialog mellan de 

lokalpolitiska kvinnorna, Minna Salow (S) 
och Jeanette Villarroel (V).

– Kommunen befinner sig fortfarande i 
en utvecklingsfas och det sker i god sam-
hörighet mellan oss som sitter i majoritet; 
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och 
Folkpartiet. Vi ser hur centrum i Lilla Edet 
utvecklas med affärer och boende som flyt-
tar in. Befolkningen ökar vilket är väldigt 
positivt, avslutar Ingemar Ottosson.

JONAS ANDERSSON

Traditionsenligt första maj-fi rande
Vårfest

Fredag 26 april

inkl. 

Pianobar i restaurangen!

Vi öppnar 18.30. 20 år, leg krävs. Entré efter kl 20.00: 
100 kr, obligatorisk garderob 20:-

Lilla Edet

Vårbuffé
1 glas öl/vin 129 kr

mellan 18.30 – 20.00
 Alkoholfritt  119 kr

www.folketshus.nu

DJ Chris Kilroy spelar fram till kl 01.00
Karaoketävling!

LILLA EDET. Nu ska 
skräpet bort!

Under hela den här 
veckan är barnen från 
Solrosens förskola ute 
och städar i naturen.

– De är väldigt am-
bitiösa och hängivna 
uppgiften, berömmer 
pedagog Lotta Hyvlan-
der.
Som ett led i kampanjen 
”Håll Sverige Rent” är samt-
liga förskoleelever, cirka 80 
barn, från Solrosens fyra 
avdelningar ute och plockar 
skräp.

– Vi samlar allt skräp i 
gula plastpåsar. En del saker 
kommer vi att sätta upp på vår 
skräptavla för att få en inblick 
i vad det är som folk slänger. 
Det kanske finns något fint 
som går att använda? Barnen 

är sannerligen energiska, 
säger Lotta Hyvlander.

Med gummihandskar på 
händerna och iförda reflex-
västar har förskolebarnen 
varit runt i närområdet för 
att plocka bort sådant som 

inte hör hemma i naturen.
– Man förvånas över hur 

mycket skräp som slängs. 
Det finns trots allt pappers-
korgar lite varstans, säger 
pedagog Jenny Andersson.

JONAS ANDERSSON

Solrosens förskola vårstädar i naturen

Förskoleeleverna från avdelning Fröna och Stjälken samlar 
sitt skräp i gula plastpåsar.


