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”Nu återtar vi vår rättmätiga plats på den Västsvenska kartan”

Lilla Edet växer in i sin nya identitet
Identitet är en av fyra nyckelord i Lilla Edets Vision 2020.
- Det hänger naturligtvis intimt
samman med nyckelordet stolthet. En
identitet genererar en stolthet över
vår bygd. Vi ska lyfta fram det som är
bra, säger kommunchef Johan Fritz.
Identitet är ett svårmätbart begrepp som förändras i historien. En kommun utgörs framför
allt av dess invånare och identiteten av dess
befolkning och historia. Den grekiske filosofen
Herakleitos (ca 540 f Kr-480 f Kr) menade att
det finns ingenting som är bestående utom möjligen att ingenting består. Hans bevingade uttryck ”Panta rei”- allting flyter - innebär att det
inte finns någonting som är bestående. ”Man
kan inte två gånger stiga ner i samma flod” är
ett annat uttryck för samma sak.
Historien en styrka
För Lilla Edet har det varit extra tydligt genom
historien, där floden Göta Älv i allra högsta
grad bidragit till förändringarnas omkastningar.
- Lödöse var Göteborgs föregångare och en
av Sveriges viktigaste Hansastäder på 1000-talet. En viktig hamn och port till västerhavet.
Sjöfarten var betydande och när Göta kanal
hade sin glansperiod som handelsåder växte
Lilla Edet. Som mest fanns det nästan 20 varv i
kommunen längs älven, från slutet av 1800-talet fram till idag. Under andra hälften av 1900talet skapade de framgångsrika pappersbruken
stadens profil. Idag växer vi in i en ny identitet

samtidigt som vi har med oss hela vår stolta
historia.
Mitt i regionen
Lilla Edet är idag en välkomnande landsortskommun mitt mellan Göteborg och Trestad.
Med kraftigt förbättrade kommunikationer
– befinner sig Lilla Edet allt mer i Västsveriges hjärta med en gigantisk arbetsmarknad på
pendelavstånd.
- I Lilla Edet får man tid över och kan förena
boende med sina intressen. Här erbjuds ett rikt
rekreations- och naturliv runt knuten samtidigt
som vi bara är drygt 20 minuter från storstadens puls.
En stark vilja
Lilla Edets identitet är även engagerade invånare som mycket aktivt driver föreningsliv,
projekt och arrangemang på ideell basis. En
gräsrotsrörelse och växtkraft som kommunledningen vill uppmuntra och stödja.
Johan Fritz förklarar:
- Vi i kommunen ska underlätta aktiviteter
och alltid uppträda korrekt, juste och effektivt
vid till exempel tillståndsgivning. Det man
lägger entusiasm och arbete i känner man även
stolthet för. Den kraften ska sporras.
Johan nämner exempelvis den nya ishallen
i Lödöse som föreningslivet med begränsade
medel och stor portion vilja lyckades bygga.
Etableringen av vandringsleder i naturen,
Strömparkens arrangemang och det EU-finansierade turistprojektet En resa i tiden är andra
goda exempel.
Alla bidrar de till att stärka identiteten i Lilla
Edet.

I slutet av regnbågen finns en skatt – eller hur? Lilla Edets identitet sitter historiskt och djupt
rotad i Göta Älvdalens mylla. Den starka identiteten ska nu stärkas och lyftas fram.

Biblioteksfilialen i Lödöse kommer under våren 2011 att flytta in i Lödöse museum.

Biblioteket in i Lödöse museum
Biblioteksfilialen i Lödöse flyttar under våren 2011 in i Lödöse museum.
- Museet och biblioteket kommer att lyfta varandras verksamheter i ett ”win-win”-förhållande,
menar Annika Granlund, kultur- och fritidschef i Lilla Edet.
Lödöse museum är ett populärt utflykts- och
besöksmål för alla åldrar i Lilla Edets kommun. Museet invigdes 1994 och är i huvudsakligen ett arkeologiskt museum. Ambition
är att genom utställningar, arrangemang och
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aktiviteter väcka intresse och öka kunskapen
om förhistoria och medeltid i första hand.
Lödöse var en av det medeltida Sveriges
främsta hamn- och handelsstäder under medeltiden.
- Genom att biblioteket i Lödöse flyttar in
i museets fantastiska lokaler förbättras öppettiderna och besökarna kan ta sig en fika
samtidigt som man läser en bok, tidskrift eller
tidning. Samtidigt får museet fler besökare i
huset.
Inflyttning innebär även att biblioteket kan
använda sig av museet för utställningar och
andra aktiviteter.
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