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Det var styrelsemedlemmen 
Hanna Bergström som valde 
att ansöka till stiftelsen om 
att bli en av de föreningar i 
landet som tilldelas en fana 
på nationaldagen. Detta var 

i höstas då Livräddarna i 
Skövde fyllde 20 år. I ansö-
kan skrev Hanna om fören-
ingens arbete, som kretsar 
kring att utbilda i vattenliv-
räddning, badvett, hjärt- och 
lungräddning samt fridyk-
ning. Man utbildar både sina 
egna medlemmar, allmän-
heten, företag och andra 
verksamheter. Detta görs 
helt ideellt. Intäkterna som 
de får in finansierar endast 
lokalkostnaderna och kost-

naden för att vidareutbilda 
de egna medlemmarna.

– Vi gör ett så pass stort 
och viktigt arbete ideellt för 
säkerhet vid vatten och kun-
skapsspridning. Så jag tycker 
att vi är värda en fana, säger 
Hanna.

För ett par veckor sedan 
fick de beskedet att de är en 
av de 66 föreningar som fått 
sin ansökan beviljad. Van-
ligtvis brukar utdelningen 
ske på Skansen i samband 

med det direktsända natio-
naldagsfirandet, där Kung 
Carl XVI Gustaf, stiftelsens 
beskyddare, lämnar över fa-
norna till föreningarna. Men 
i år är det inte aktuellt, i alla 
fall inte för de föreningar 
som har mer än två timmars 
restid. Det direktsända fi-
randet på Skansen kommer 
visserligen att genomföras, 
fast utan publik och i någon 
annorlunda form.

Livräddarna i Skövde 

kommer i stället att få sin 
fana överlämnad av lands-
hövdingen för Västra Göta-
land Anders Danielsson. De 
som kommer att ta emot är 
kassören Elisabeth Enroth, 
ordförande Daniel Wess-
berg och grundaren Thomas 
Karlsson. Hur det kommer 
att gå till är fortfarande lite 
oklart.

– Vi vet vilken dag och tid, 
men inte mer än så just nu. 
Det känns jättekul och stort 

att få bli tilldelad en fana, 
säger Hanna och Elisabeth.

I övrigt tränar föreningen 
tre gånger i veckan. Ett antal 
planerade utbildningar har 
fått ställas in på grund av oro 
för corona från deltagarna.

–  Vi förstår att folk är 
oroliga men det här är ändå 
viktigt. Det går absolut att 
covid-anpassa utbildning-
arna, säger Elisabeth.

Tobias Larsson Franzén

Livräddarna i Skövde har 
fått den äran att erhålla 
en fana från Stiftelsen 
Sveriges Nationaldag. 
Denna kommer att över-
lämnas av landshövding-
en Anders Danielsson.

SKÖVDE. Överlämnas av landshövdingen

Livräddarna tilldelas fana

 Y Hanna Bergström, initiativtagare, 
och Elisabeth Enroth, en av motta-
garna, ser fram emot att få sin fana. 
 FOTO: TOBIAS LARSSON FRANZÉN

LÅNGEN. Ansöker om utplantering

Ål och karp till sjön

FVOF har ansökt hos läns-
styrelsen om att under som-
maren plantera ut 2 000 ålar 
och 20 gräskarpar i Lången. 
Föreningen har valt gräskar-
par eftersom sjön har pro-
blem med igenväxning och 
varierande vattennivå. Man 

menar att förutsättningarna 
för fiskevård, fiske och bad 
skulle förbättras med hjälp 
av fiskarna. FVOF skriver vi-
dare att enligt en dom från 
1920-talet ska Vattenav-
ledningsföretaget Lången-
Kräftån-Tidan sätta ut ål 
årligen vilket inte skett för-
utom 2019 och ett år dess-
förinnan under de senast 15 
åren. Precis som förra året 
vill man i år plantera ut 2 
000 ålar för att snabbare 
kompensera åren utan ut-
plantering.

Långens fiskevårdsom-
rådesförening, FVOF, 
vill plantera ut ålar och 
gräskarpar. Karparna ska 
hjälpa till med skötseln 
av sjön och ålbeståndet 
ska säkerställas.

SKÖVDE. Länsstyrelsen ställer krav

Bygger ny mobilmast

Hi3G Access AB genomför nu 
en nationell utbyggnad av 
Tre och den 48 meter höga 
masten nära Kultomten in-
går i den. Länsstyrelsens del 
i ärendet består av att sätta 
upp villkor för bygget så att 
naturen skyddas. Det aktuel-

la området ligger i en skogs-
dunge norr om Kultomten 
och är cirka 50 kvadratmeter 
stort. Länsstyrelsen kräver 
av företaget som ska utföra 
arbetet att en stenmur i om-
rådet inte får skadas. Vidare 
måste körskador i terrängen 
förhindras. Om skador ändå 
uppstår ska de lagas. Om 
inte länsstyrelsen beslutar 
något annat, ska masten de-
monteras när den inte längre 
används.

Anna Warner

Länsstyrelsen listar en 
rad villkor för företaget 
Hi3G Access AB när de 
ska uppföra en mobil-
mast. Bland annat får 
stenmuren i området 
inte skadas.

BÖJA. Arkeologisk utredning krävs

Leta efter lämningar

Nära Vristulven, inte långt 
från Meybobadet, planerar 
en företagare att planlägga 
10 tomter för fritidshus. 

Länsstyrelsen har nu be-
slutat att företagaren måste 
bekosta en arkeologisk ut-
redning eftersom det inom 

området sannolikt finns 
fornlämningar som inte är 
kända i dag.

Utredningen ska fastställa 
om fornlämningar finns och 
ge länsstyrelsen beslutsun-
derlag inför fortsatta åtgär-
der.

Länsstyrelsen har tilldelat 
Förvaltningen för kulturut-
veckling, Kulturmiljö, job-
bet att utföra utredningen.

Anna Warner
0500-46 75 68
anna.warner@sla.se

Ett företag som ska 
planlägga ett område 
vid Vristulven måste 
bekosta en arkeologisk 
utredning. Det har läns-
styrelsen fattat beslut 
om.


