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LÖDÖSE. När kommu-
nen inte kunde erbjuda 
någon fritidsgård för 
ungdomarna i Lödöse 
tog föräldrarna saken i 
egna händer.

En förening har star-
tats och förra fredagen 
drog verksamheten 
igång.

– Fritidsgården 
vänder sig till barn 
och ungdomar i års-
kurs 4-9, säger Mikael 
Karlsson, ordförande 
i Tingbergsgårdens 
ungdomsfritidsförening 
– TUFF.

När lokaltidningen hälsar på 
är ett närmare 40-tal killar 
och tjejer på plats för att 
spela pingis, bordsfotboll, 
lira wii och annat kul. Andra 
nöjer sig med att sitta ner i 
den stora soffgruppen för att 
prata och bara umgås.

– Det måste finnas ett 
ställe där våra barn och ung-
domar kan hänga tillsam-
mans, säger Mikael Karlsson.

Lokalen vid Tingbergs-
skolan, som tidigare fungerat 
som fritidsgård, står kom-
munen med. Föreningen har 
också fått överta inventarier.

– Förhoppningen är att vi 
ska bygga upp en verksamhet 
som kommunen sedan kan ta 
över, säger Mikael Karlsson.

Fritidsgården är öppen 
onsdags- och fredagskvällar. 
Under sommarlovet kommer 
gården att vara stängd för att 
öppna i augusti igen.

– Vi har ett rullande 
schema och det är minst två 
föräldrar på plats vid varje 
tillfälle. Vi söker nu fler 
vuxna som vill engagera sig i 

föreningen, förklarar Mikael 
Karlsson.

Ungdomarnas förtjusning 
över att fritidsgården har 
öppnat går inte att ta miste 
på. Anna Fransson sitter 
och spelar guitar hero när 
lokaltidningen kommer på 
besök.

– Det är så bra för här får 
man göra vad man vill. Jag 
tycker bäst om att spela wii, 
förklarar Anna.

Om fritidsgården kommer 
att hålla öppet fler dagar till 

hösten återstår att se, det 
beror på föräldrarnas vilja att 
hjälpa till.

– Nu är vi i alla fall i gång, 
så får vi se vad som händer i 
framtiden, avslutar Mikael 
Karlsson.

LILLA EDET. Andra fru-
kostmötet på kort tid.

I måndags inbjöds 
kommunens företagare 
till en morgonstund på 
Folkets Hus.

Ewa Varga, upphand-
lingsansvarig i Lilla 
Edets kommun, svarade 
på de frågor som fanns.

Ett drygt tiotal frukostgäster 
fanns på plats i Folkets Hus 
på måndagsmorgonen. En 
inbjudan hade gått ut från 
näringslivsutvecklare Kajsa 
Jernqvist.

– Vi vill avdramatisera det 
här med upphandlingar. Det 

ska inte uppfattas som krång-
ligt och svårt, sade Kajsa när 
hon hälsade välkommen.

– Det behövs den här 
typen av informella möten 
mellan kommunens tjänste-
män och politiker. Ewa Varga 
erbjöd sig att föra ett samtal i 
samband med en frukost och 
förhoppningsvis kan vi få fler 
nyckelpersoner i Lilla Edets 
kommun att göra likadant, 
förklarade Kajsa Jernqvist.

Samtalet under morgonen 
kom att handla om reglerna 
för offentlig upphandling 
som en kommun har att för-
hålla sig till, vilka EU-direk-
tiv som finns.

– Vi försöker självfallet 

värna det lokala näringslivet 
inom ramarna för de kri-
terier som finns, sade Ewa 
Varga.

– Jag tycker att det blev 
en jättebra diskussion. Det 
var dock en svaghet att inget 
av kommunalråden fanns 
representerade. Att möta 
kommunens företagare i 
upphandlingssituationer är 
något av det viktigaste som 
en kommun har att göra, 
ansåg Bjarne Färjhage som 
var där för LRF:s räkning.

ÄLVÄNGEN. ”En retro-
spektiv debutantut-
ställning”.

Det är namnet på 
Sören Sparres första 
publika arrangemang.

Ett 25-tal tavlor 
fi nns nu att beskåda på 
Älvängens bibliotek.

I onsdags invigdes Sören 
Sparres debutantutställning. 
Lokaltidningen hälsade på 
då de sista verken skulle till 
att hängas upp. Med sig 
hade Sören sin mentor, den 
i konstnärskretsar välbekante 
Lennart Karlsson.

– Sörens ovanliga uppfin-
ningsrikedom kommer snart 
att göra honom till en stor 
målare, förklarar Lennart 
som beskriver sin elev i föl-
jande ordalag:

– Han har en djup kärlek 
till havet, kombinerat med 
en mogen mans existentiella 
brottning med det okända.

Ett tjog båtar och mer än 
dubbelt så många somrar 
i dessa farkoster har givit 
Sören Sparre en stor kärlek 
till hav och sjö.

– Havet, skärgården och 
musiken har varit ständiga 
följeslagare genom livet, 
berättar han.

Sören Sparre gjorde sin 
första målning redan 1963. 
Sedan har målandet återupp-
tagits i jämna tioårsinterval-
ler. Nyligen avslutade Sören 
sin andra termin hos Lennart 
Karlsson i lättsam konstve-
tenskap.

– Det är Lennart som har 
sparkat fart på intresset igen, 

förklarar Sören.
Att debututställningen 

inte blev av i Lilla Edet, där 
Sören Sparre är hemmahö-
rande, förklarar han så här:

– Det har nog med min 
feghet att göra. Jag kommer 
dock att arrangera en utställ-
ning i Lilla Edet så små-
ningom, lovar Sören.

Lilla Edet-konstnären Sören Sparre gör sin första utställ-
ning på Älvängens bibliotek. Ett 25-tal alster i akryl och 
olja fi nns till allmänhetens beskådning. På bilden ses också 
Sörens mentor och tillika kursledare, Lennart Karlsson.
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– Debuterar i grannkommunen
Första utställningen för Sören Sparre
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Kent Nilsson, Bilab, Lena Palm, kommunchef, Ewa Varga, upphandlingsansvarig, och Bjarne 
Färjhage, LRF, närvarade vid måndagens frukostmöte i Lilla Edets Folkets Hus.

Frukostsnack om upphandling
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– Föräldrarna tog saken i egna händer
Tuff fritidsgård för ungdomar

Fritidsgården i Lödöse har öppnat igen. Onsdags- och fre-
dagskvällar är elever i årskurs 4-9 välkomna.

Besökarna till fritidsgården 
sysselsätter sig själva och 
aktiviteterna varierar. Här 
är det ett gäng som spelar 
bordsfotboll.

Anna Fransson tycker att 
guitar hero är allra roligast.

Underrättelse om samråd
Fördjupad översiktsplan för Lödöse

Lilla Edets kommun har upprättat ett förslag till fördjupning av översiktsplanen för Lödöse, vilken avgränsas 
norr om Spetalbergen i norr, kommungränsen i söder, Göta älv i väster och Gårdaån samt väg E45 i öster. 
Den 24 april beslutade kommunstyrelsen att genomföra samråd kring förslaget.

Fördjupning av översiktsplanen för Lödöse har två syften. Det första är att konkret utgöra en ram som 
anger möjligheterna för utveckling och bevarande i Lödöse, vilket underlättar för kommande planering och 
utbyggnad i Lödöse. Det andra och kanske viktigaste syftet är att själva arbetet med planen ska fungera som 
inspirationskälla och underlag för diskussioner och idéarbete bland Lödösebor och andra som på olika sätt 
medverkar i samhällsbyggandet. 

Samrådstid
16 maj–26 juni 2013

Utställningsplatser
Samrådsmaterialet finns tillgängligt på nedanståen-
de platser under ordinarie öppettider:

Lilla Edets kommunhus  
Järnvägsgatan 12  
Lilla Edet

Lilla Edets bibliotek 
Göteborgsvägen 63 
Lilla Edet

Lödösehus 
Museivägen 1
Lödöse 

Samrådhandlingarna finns även tillgängliga för 
nedladdning på kommunens hemsida:  
lillaedet.se/byggabomiljo/kommunensplanarbete/
Fördjupadöversiktsplan

Öppet hus
Öppet hus kommer att hållas den 11 juni kl 18 i 
Lödösehus. Utöver en presentation av förslaget ges 
då även möjlighet att tillsammans med ansvariga 
tjänstemän gå igenom planen, ställa frågor, komma 
med idéer och lämna synpunkter. 
 
 
 

Synpunkter
Den som har synpunkter på förslaget ska framföra 
dessa skriftligen senast 2013-06-26 till  
kommunen@lillaedet.se eller i brev till:

Lilla Edets kommun
Kommunstyrelsen
463 80 Lilla Edet
Inkomna synpunkter diarieförs och blir offentliga 
handlingar.

Upplysningar
En översiktsplan är inte rättsligt bindande men 
vägledande vid detaljplaneläggning och bygglov-
prövning. Efter samrådet och där på kommande 
utställning förväntas planen antas av kommunfull-
mäktige.

Vill du ha ytterligare information kontakta:
Paul Mäkelä, Lilla Edets kommun tel: 0520-65 95 22
Martin Nord, Norconsult, tel: 031-50 71 21
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