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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.

nomströmning av vattnet.  Det skapar bättre 
livsmiljö för det värdefulla djurliv som finns 
i och kring vattendraget. Inte minst fågellivet 
är intressant med forsärlor, strömstarar och 
kungsfiskare. Vi gör även friluftsfrämjande 
insatser genom att förbättra skyltning och 
bygga grillplatser, bänkar och broar. Trots 
Lillåns läge mellan Vänersborg och Vargön 
är det relativt okänt för många, säger Kristian 
Nordström på miljö- och hälsoförvaltningen.

Stenåldersliv vid Lillån
Fiskeföreningen, liksom Fältbiologerna och 
elever och lärare på närliggande Mariedals-
skolan gör vågen för insatserna. Och även om 
Lillåns dalgång nu görs mer tillgänglig ska 
inte naturområdets vildmarkskaraktär för-

svinna.
– Det är viktigt att den riktiga skogen beva-

ras. Det är ingen park vi vill ha. En mångfald 
i biotopen gör det möjligt för exkursioner likt 
den vi gör idag, säger Marie.
Lillåns dalgång, endast tio minuters promenad 
från skolan, används flitigt. När eleverna hade 
stenålderstema blev lägerelden i dalen ett per-
fekt ställe att leva stenåldersliv. Även skolans 
fritids använder skogen i verksamheten.

För eleverna är en halvdag vid Lillåns strand 
enbart positiv, trots avvaktande regn i luften.

– Det här är roligt, mycket bättre än att vara i 
klassrummet, säger Oskar Johansson, klass 4 C.

Vänersborgs kommun och privata 
vänersborgare har i över ett de-
cennium valt Blomdahls Rör AB.

– Vill man, i det gynnsamma 
ränteläget, passa på att reno-
vera kök eller badrum inom ra-
men för rotavdraget är det bara 
att kontakta oss, säger Roger 
Blomdahl, företagets ägare.

Blomdahls Rör utför alla slags traditionella 
VVS-uppdrag. Dessutom verkar företaget 
inom värmepumpar, golvvärme, pannor, 
samt badrum och servicearbeten.

– Våra leverantörer förser våra kunder 
med kvalitetsprodukter. Vi ställer upp i 
alla lägen vid service-, ombyggnads- eller 

Blomdahls 
ställer upp i alla lägen

Blomdahls Rör – rörmokare att lita på.

tillbyggnadsjobb. Vi åtar oss även mindre 
entreprenader. Vi ingår i ett gediget nätverk 
med andra entreprenörer i Vänersborg.

Flitigt anlitad
Bland Blomdahls Rör AB:s kunder kan 
nämnas Vänersborgs kommun, Väners-
borgsbostäder, Riksbyggen, privata fastig-
hetsägare och lokala byggmästare.

– Vi har jourtjänst vilket gör att vi kan 
åta oss snabba servicejobb, exempelvis vid 
vattenläckage, dygnet runt. Vi är måna om 
att göra ett bra jobb och göra rätt för oss. 
Det tror jag har uppskattats i staden.

Sedan 2005 utgår verksamheten från 
Tengrenstorpsvägen 5 där företaget har 
viss lagerförsäljning.
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