
beslut än att ha Västerlanda-
skolan kvar, förklarade Inge-
mar Ottosson.

– Det finns heller ingen 
strategi för att ha den kvar, 
kontrade Julia Färjhage.

Den framtida sophan-
teringen dök också upp på 
agendan där Ingemar Ottos-
son redogjorde för kommu-
nens beslut i ärendet.

– I förhållande till dagens 
system har vi gjort beräk-
ningar som visar på att det 
blir billigare att driva sop-
hanteringen i egen regi.

Även om de flesta frågor 
besvarades av Ingemar 
Ottosson, så var kommunal-
rådet inte ensam i presidiet 
denna kväll. Oppositions-
rådet Peder Engdahl (M) 
fanns med en stund och 
vidare var kommunen repre-

senterad av Jörgen Anders-
son (C), vice ordförande i 
Samhällsbyggnadsnämnden 
samt Daniel Åhman, mark- 
och exploateringschef.

Daniel Åhman redogjorde 
för skiljelinjerna mellan den 
aktuella översiktsplanen, en 
fördjupad översiktsplan och 
en detaljplan.

– Det finns en detaljplan 
för Västersjön. Jag kan också 
berätta om ett planområde 
för Västerlanda, i närheten 
av Thorskogs Slott, med 
plats för 20 bostadsfastighe-
ter.

Om det blir en fortsätt-

ning med ortsutvecklings-
möten till våren återstår att 
se. Västerlandaborna tydlig-
gjorde att de vill se någon 
form av uppföljning för att 
få klarhet i de frågor som hit-
tills lämnats obesvarade.

JONAS ANDERSSON
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LÖDÖSE. Alla mel-
lanstadieelever har nu 
försetts med en egen 
iPad.

I förra veckan fi ck 
eleverna i årskurs 6 
delta i en workshop 
under rubriken ”Filma 
med iPad”.

– Tanken är att 
barnen ska sprida 
kunskapen vidare till 
sina yngre skolkamra-
ter, säger Tove Hjort, 
barnkultursamordnare 
i Lilla Edets kommun.

Mediepedagog Johan 
Nyberg var den som ledde 
filmundervisningen med 
eleverna. 

– De får lära sig grun-
derna i filmteknik, redige-
ring och klippning i pro-
grammet iMovie, förklarar 
Johan.

Syftet med kursen är att 
påvisa vilket kreativt verktyg 
iPaden kan vara både i sam-
band med undervisningen, 
men även på barnens fritid.

– Detta är elevernas 
vardag. Många av eleverna 
har redan en förkunskap i 
ämnet. Hade de inte fått en 
iPad av skolan, så skulle de 
gjort egna filmer med mobi-
len hemma, säger Johan 
Nyberg.

Elina, Viktor, Elin och 
Felix bildade arbetsgrupp 
på Tingbergsskolan där 
lokaltidningen hälsade på. 

Eleverna var entusiastiska 
och tyckte att Johans besök 
var mycket berikande.

– Vi har fått lära oss hur 
man flyttar kameran, hur 
det går till att zooma och 
hur man skapar ljudeffekter, 
berättar Elina.

Johan Nyberg hoppas 
att hans besök ska inspirera 
skolorna att använda filmen 
som en del i den dagliga 
undervisningen.

– Elever lär sig på olika 
sätt. Filmen stimulerar alla 
sinnen. Barnen får först 
läsa ett manus, sedan göra 
filmen och därefter ta del av 
den.

JONAS ANDERSSON

VÄSTERLANDA. Det 
blev ett laddat ortsut-
vecklingsmöte i Väs-
terlanda.

Tonen var bitvis 
skarp från deltagarna.

Önskan om en gång- 
och cykelväg till Ström 
fi ck dock inget gehör 
hos kommunalrådet 
Ingemar Ottosson (S).

Ett 20-tal personer kom 
till torsdagskvällens ortsut-
vecklingsmöte i Västerlanda 
bygdegård, däribland det 
före detta kommunalrådet 
Bjarne Färjhage som hade 
tagit plats på första raden. 
Som språkrör för föreningen 
Cykelväg i Västerlanda, som 
via ett Leaderprojekt tagit 
fram en förstudie om en 
gång- och cykelväg mellan 
Västerlanda och Ström, tog 
han till orda och förklarade 
att materialet har överläm-
nats till Lilla Edets kommun 
och Trafikverket.

– Det går att få ett regio-
nalt stöd om kommunen 
är med och satsar pengar i 
projektet. Frågan är nu om 
ni vill vara med? Det vill vi 
veta, sade Bjarne Färjhage 
och riktade frågan direkt till 
Ingemar Ottosson.

– Det kommer säkert att 
bli en gång- och cykelväg 
här i framtiden, men det 
handlar om prioritering. 
Hur stort är behovet egent-
ligen? Det gäller att värdera 

de olika delarna och se vad 
en gång- och cykelväg gör 
mest samhällsnytta. Lödöse 
är till exempel en plats där vi 
ser stor utvecklingspotential, 
sade Ottosson.

Svaret föll inte i god jord 
hos åhörarna, som lyfte fram 
trafiksäkerhetsaspekten som 
det främsta argumentet till 
att anlägga en gång- och 
cykelväg utmed Västerlanda-
vägen.

– Det är fullständigt livs-
farligt som det är nu. Att det 
inte är några som går och 
cyklar på vägen nu är inte 
så konstigt. Vad tror du det 
beror på? Vill ni få Väster-
landa att utvecklas så ska ni 
jobba med infrastrukturen, 
att få till en gång- och cykel-
väg, ansåg en av mötesdelta-
garna.

– Det är en viktig del av 
utvecklingen, inget tal om 
annat, svarade Ottosson.

Bjarne Färjhage tog upp 
ett annat ämne och frågade 
vad det finns för strategi för 
skolutvecklingen i Väster-
landa. Förskolan har utvidgat 
sina lokaliteter på bekostnad 
av skolan. Hur blir det i fram-
tiden när skolan är i behov av 
större lokaler?

– Totalt sett har vi gott om 
lokaler i kommunen. Att det 
skulle finnas någon särskild 
strategi för Västerlanda är 
inget jag känner till. På sikt 
kanske det blir att barnen får 
köras till Strömskolan. Idag 
finns emellertid inget annat 

– Berikande besök av 
mediepedagog

Sexor lär sig fi lma med iPad

Elina, Viktor, Elin och Felix i årskurs 6 på Tingbergsskolan tyckte det var roligt att får 
lära sig mer om fi lmteknik.

Mediepedagog Johan Nyberg ledde workshopen ”Filma 
med iPad”.

– Ortsborna kräver gång- och cykelväg

Heta diskussioner i Västerlanda

Kommunalrådet Ingemar Ottosson (S) pepprades med frågor 
om Västerlandas utveckling. I bakgrunden skymtar Jörgen 
Andersson (C), vice ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden, 
samt Daniel Åhman, mark- och exploateringschef.

Maria Wramsten Wilmar age-
rade moderator på utveck-
lingsmötet i Västerlanda 
bygdegård. 
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