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Just nu pågår insatser för att främja Lillåns 
biotoper och tillgängliggöra dalgångens na-
turvärden. Med hjälp av statliga medel ska 
Vänersborgs kommun bland annat öka vatten-
hastigheten i delar av ån och riva ut hinder för 
att gynna öringens och ålens vandringar.

 – Vi har sökt och fått statliga medel för lo-

Biologilektion i det gröna. Klass 4 C på Mariedalsskolan använder ofta Lillåns dalgång som lektionssal. Om vintern följer de älgens spillningar och sovplatser. I år och nästa år pågår kommunens största 
naturutvecklingsprojekt i Lillåns dalgång.
 

Lillåns dalgång en glädjekälla
Kraftfulla insatser stärker vildmarken runt hörnet

Håvar plaskar i vattnet. Någon lyckas fånga en jungfru-
slända. En annan plumsar i med ena benet. Klass 5 C 
i Mariedalsskolan har lektion vid Lillåns strand.

 – Det här är en fantastisk lärmiljö att vara i. När elev-
erna tycker att det är roligt lär de sig mer, säger 
klasslärare Marie Schwartz.

kal naturutveckling. Det här är ett stort pro-
jekt som blir helt klart 2010 och genomförs 
i samarbete med Vattenfall, den lokala fiske-
föreningen, Mariedalsskolan och engagerade 
närboende. Vad vi gör är egentligen att åter-
ställa vattendraget. Vi byter ut vägtrummor 
och sänker tröskelnivåer för att få bättre ge-

Familjeföretaget LGT Städ med systerbolag Vänergros-
sisten skapar ordning och reda för sina kunder, erbjuder 
snygg profilering och gör livet lite enklare, helt enkelt.

– Vi gillar att överraska och skapa flexibla helhetslös-
ningar för våra kunder, säger Tomas Andersson.

Ren arbetsplats – lägre sjuktal
Med över femton års erfarenhet vet LGT Städ vad som gäller: Väl ut-
förda uppdrag, klanderfritt uppträdande och alltid bästa service
LGT Städ städar som du egentligen vill ha det.

– Vår hemmaplan är Vänersborg. Vi har vuxit successivt under lång 
tid, med skicklig och utåtriktad personal och vi vill alltid göra ett hund-
raprocentigt jobb. Vi vet att vårt jobb är lönsamt för våra kunder - en 
ren arbetsplats har lägre sjuktal, förklarar Lotta Andersson.
LGT Städ, liksom Vänergrossisten, ägs av makarna Tomas och Lotta Andersson. 

LGT Städ 
skapar ordning och reda 

Tel: 0521-122 62
Svetsaregatan 13

vanergrossisten@bredband.net

På Torpa industriområde i 
Vänersborg har LGT Städ 
och Vänergrossisten kontor, 
lager och butik. Företag och 
privatpersoner är välkomna. 
En nyhet för 2009 är uthyr-
ning av skylift, minigrävare, 
biltransport och truck.

LGT Städ erbjuder för företag och privatpersoner:

• Kontors-, flytt-, bygg- och saneringsstäd.
• Entrésystem, matt- och biltvätt. 
• Uthyrning av golvmaskiner, skylift, minigrävare, truck och biltransport.
• Klädtryck, skyltar och bildekor.
• Profilkläder i kvalitetsmärken. 
• Pelletsförsäljning.

Systerbolaget Vänergrossisten levererar direkt till arbetsplatsen:

• Arbetskläder.
• Förbrukningsartiklar.
• Papper.

ANNONS


