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           Livet är fullt av 
möjligheter. Det gäller 
att ta tillvara på dem”

Det är något speciellt med Göta 
Älvdalingarna. Starka person-
ligheter, hängivna och lite tjur-
skalliga. Som fotbollslandslagets 
Pontus Wernblom, helt enkelt.

I Lilla Edet finns det 50 högst aktiva fören-
ingar. Enligt en undersökning kan kommunen 
uppvisa ett av det mest jämställda förenings-
livet för barn och ungdomar i Sverige. I Lilla 
Edet är det lika många tjejer som killar som är 
aktiva i föreningarna.

- Det finns en oerhörd mängd duktiga män-
niskor som driver dessa föreningar. Entusias-
ter som oavlönat vecka efter vecka ser till att 
våra barn och ungdomar ges möjlighet till en 
aktiv, uppfostrande och lärande fritid. Det här 
är en kraft som vi i högre grad borde uppmärk-
samma, uppmuntra och lyfta fram. En central 
del av Lilla Edets identitet och växtkraft, säger 
kultur och fritidschef Annika Granlund.

Boxning för tjejer
På BK Fighters träningslokal i Lilla Edet 

står ett tiotal tjejer och tränar. Snabbar fötter 
dansar runt tunga sandsäckar. Det jabbas och 
duckas och utan förvarning slås en tung höger 
in i säcken.

Evelina Pedersen är 23 år och äldst i gänget. 
Hon har även gått riktiga matcher.

- Nu tävlar jag inte mycket, men fortsätter 
träna några gånger i veckan. Det är bra träning 
och disciplinerande.

Rikt utbud
Lilla Edets kommun prioriterar barn och ung-
domar. Alla föreningar med ungdomsverk-
samhet erbjuds fria anläggningar eller loka-
ler. Kommunen står som ägare, föreningarna 
förvaltar. Dessutom utgår aktivitetsstöd till 
föreningarna för varje barn och ungdom de 
lyckas locka.

- Vi har exempelvis sju olika och väl fung-
erande fotbollsanläggningar runt om i kom-
munen. 

Det innebär nästan 50 procent fler planer per 
ungdom i Lilla Edet jämfört med fotbollssta-
den Göteborg. Det är nära och lätt att finna en 
rolig fritid i Lilla Edet. 

Vandringsleder
Nu är Lilla Edets föreningsliv inte enbart 
idrott. Inom Lilla Edets kommun finns även ett 
antal kortare motions- och vandringsleder. Vid 
lederna finns större informationstavlor med 
kartor och annan information om området.
Längs med lederna finns också iordningställda 
rast- och grillplatser samt mindre informa-
tionstavlor med upplysningar om intressanta 
natur- och kulturvärden. 

Ett besök i dessa områden, eller i något av 
naturreservaten kan vara både spännande och 
ge en chans till att njuta av en mångfald natur- 
och kulturupplevelser.

Ulf Wetterlund var initiativtagare till eta-
bleringen av vandringslederna.

- Lilla Edet har många fördelar, naturen är 
en av dem. Jag är stolt över att vi genom vand-
ringslederna ger fler tillfällen till naturupple-
velser. Livet är fullt av möjligheter. Det gäller 
att ta tillvara på dem.

Åtta kilometer vandringsleder har skapats 
genom ideella krafter och arbetsmarknadsåt-
gärder. Utöver det går dessutom Bohusleden 
genom kommunen.

Lilla Edet är en av Sveriges mest   jämställda föreningskommuner

Här finns en stark  identitet

Ströms Slottspark
Ströms Slottspark med café och båthamnen i 
Lilla Edet är viktiga attraktion och mötesplats 
för både boende och turister. Med hjälp av Lo-
kala naturvårdspengar, Idrottslyftet, Leader 
(EU) och projektstöd startade ett projekt för 
att öka antal aktiviteter och iordningställa den 
vackra parken under sensommaren 2010. Ett 
knappt 50-tal aktiviteter skall genomföras i 
parken de kommande två åren.

Överst t.v: Framgångsrika Lilla Edets Roddare bildades år 1957. Klubben har arrangerat flera SM-tävlingar i Ryrsjön i Göta, senast i 2010. 
Överst t.h: Tuffa tjejer. BK Fighter har flera tjejer som lär sig den nobla konsten i självförsvar, på bilden Julia Grunnman. Nederst t.v: Eldsjälar i 
Lilla Edet har på egen hand skapat flera vandringsleder genom kommunen. Nederst t.h: Ishallen Lödöseborg som stod klar 2008 byggdes framför 
allt av ideella krafter.

Höstfesten och invigningen av den ”nya” 
Ströms Slottspark som hölls i slutet av sep-
tember 2010 blev en succé med mycket folk.

Lödöseborg
Ishallen Lödöseborg i Lödöse är också ett kon-
kret uttryck för det engagemang och det sam-
hällsintresse som finns på gräsrotsnivå. Med 
stöd av Lilla Edets kommun byggde ideella 
krafter hallen som stod klar i december 2008. 

Ishockeyföreningen LN 70 i Lödöse bedri-
ver en bred verksamhet för seniorer, killar och 
tjejer. Föräldraengagemanget är stort och för-
eningen har en uttrycklig filosofi att främja so-
cial och idrottslig uppfostran samt god kamrat- 
och idrottsanda. Nyckelord i verksamheten är: 
uppmuntran, sportsligt uppträdande och goda 
förebilder. Lödöseborg har även öppet för all-
mänhetens åkning.
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