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Just nu prövas svenskt jord-
bruk hårt. Sommarens torka 
har slagit hårt mot skördar-
na i hela landet. Det leder 
till brist på bete och foder 
till djuren men även till brist 
på spannmål och grönsaker. 
Frågan om hur samhället 
kan stötta jordbruket lyfts 
på flera håll. 

Julia Färjhage, förstanamn på Cen-
terpartiets lista till kommunfullmäk-
tige i Lilla Edet, menar på att Lilla 
Edets kommun kan stötta jordbruket 
genom att bara köpa in svenska rå-
varor till kommunala verksamheter. 

– Det har vi krävt sedan 2013 
och det är verkligen dags att det 
blir verklighet nu, säger Julia. Det 
är inte okej att Lilla Edets kommun 
köper in mat som det vore olagligt 
att producera i Sverige. Det är helt 
horribelt och måste sluta! 

Sverige ligger idag i framkant 
vad gäller tuffa djurskyddskrav och 
låg antibiotikaanvändning.

– Det är bra, det ska vi fortsätta 
att ha, men då kan inte våra skat-
tepengar gynna sämre matproduk-
tion, fortsätter Julia.

Även landskapet påverkas.
– Vi bor i en otroligt vacker 

kommun. Jordbrukarna i kommu-
nen håller våra landskap öppna och 
levande. Vi måste ge dem en chans 
att fortsätta göra det.

Julia, och Centerpartiet, vill 
att kommunen nu agerar mycket 
kraftfullare.

– Det som gör mig mest irri-
terad är nog att majoriteten har 
haft chansen att fatta beslut om att 
bara upphandla råvaror som följer 
svensk djurskyddslag sedan 2013 
men inte gjort någonting!

En röst för svensk mat
Julia Färjhage (c) står upp för svensk mat och därigenom svenskt jordbruk.
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Världen tycks ibland snurra allt fortare. Och med det föl-
jer kraven på allt snabbare service. Ny teknik utveck-
las, men inte sällan så upplevs samhället som trögt och 

byråkratiskt. Hur kommer det sig?
Det handlar givetvis om själva upplevelsen. Om jag kan 

boka en jorden-runt-resa på 3 minuter via min smartphone, 
så blir irritationen stor om det tar flera timmar, eller dagar, 
för kommunen att fixa ett simpelt formulär.

Här gäller det för kommunen att bli smartare. Invånarna 
måste få mer service för sina pengar. Detta kan inte uppnås 
genom att medarbetarna jobbar fortare utan genom att 
rutinerna blir bättre.

En solklar möjlighet är digitaliseringen. Där invånarna 
sköter mycket av sina kontakter själva via nätet. Då gäller 
det att hela hanteringen blir digital och inte bara blanket-
ten - för ska den ändå hanteras manuellt så är inte mycket 
vunnet.

En bransch som visat på möjligheterna är bankväsendet. 
Där sköter de flesta sina bankärenden hemifrån och tycker 
att det är bra. Självklart kan, och ska, inte kommunen gå 
så hårt fram som bankerna har gjort. De som behöver en 
personlig kontakt med kommunen ska få det.

Lilla Edet är alldeles för litet för att driva denna utveck-
ling själv men har inte råd att stå utanför. Därför är samar-

beten med andra kommuner och organisationer nödvändiga. 
I såna samarbeten skall Lilla Edet vara aktiv och utnyttja 
möjligheterna för att effektivisera för invånarnas bästa.

/jörgen andersson

Mer service för pengarna
Ledare

Annie Lööf har med sina 
blotta 35 år åstadkommit 
mycket. Hon toppar förtro-
endeligan bland partiledar-
na där hon nu är en av de 
mest erfarna. Hon är jurist i 
grunden och ger sig nu in i 
ytterligare ett skrå. Hon ger 
ut en bok om sina erfaren-
heter och lärdomar hittills. 

Sveriges partiledare prövas hårt. 
Dom pressas på svar av media i en 
intervju eller av partiledare för an-
dra partier i korthuggna debatter 

styrda av sändningstid. Ofta hin-
ner de inte prata till punkt innan 
de avbryts av media i jakten på 
syndabockar och sensationsstoff. 
Och utifrån detta så bildar många 
människor sin uppfattning. 

Men i ”Sanningens ögonblick” 
får Annie, utan medias inbland-
ning, prata till punkt…

Här kommer ett kort samman-
drag ur boken som börjar med när 
partiet processade ett nytt idépro-
gram: 

Jag åker hem. Så föll orden. Jag sa 
dem tydligt och med eftertryck. Boka 
in telefonmöten med organisationen och 

förbered en presskonferens så fort jag 
landat. Vi behöver sätta ner foten or-
dentligt och peka ut vägen framåt .

Så fick jag snabbt bege mig hem till 
Sverige, resa från Thailand tvärs över 
halva jordklotet. Centerpartiet skakade 
i sina grundvalar och turbulensen var 
total. Jag har varit med om en resa, 
som människa, politiker och ledare. Jag 
har varit ifrågasatt och uträknad. Jag 
vet hur det känns att få kämpa för att 
komma tillbaka och vända motgång 
till framgång.

Detta är mina egna ord om upplevel-
sen att stå mitt i stormen när det blå-
ser som hårdast. Om den där viktiga 

förmågan att som ledare kunna samla 
kraft och vara bäst när det gäller. Det 
finns många ögonblick i mitt liv som 
påverkat mig och format mitt ledar-
skap. Jag försöker här återge de vik-
tigaste tillfällen då jag prövats, möten 
med människor som förändrat min syn 
på världen, som tillsammans har lagt 
grunden för mina värderingar och mitt 
ledarskap.

I hela västvärlden pågår en vär-
deringskamp. Normer förskjuts. 
Människor ses på med misstänksam-
het. Jag har en grundmurad tro på 
jämställdhet, på människors makt att 
förändra och på vikten av att försvara 

demokratin mot dess fiender. I en tid 
då allt fler målar med svarta pensel-
drag behöver vi mer än någonsin våga 
se möjligheterna. Fokusera på resultat, 
tillförsikt och hopp. Våga tro på männ-
iskors drivkrafter och på vad företag-
samhet kan åstadkomma. I stället för 
att låta misstänksamheten och rädslan 
för det okända ta överhanden Det har 
blivit viktigare än någonsin att ta 
ställning. För mig är svaret tydligt. 
Jag vill framåt.

En ledare med många sidor
Boken finns att köpa via tex Adlibris som inbunden bok men kan även laddas ner som E-bok samt ljudbok.
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Valet närmar sig med storm-
steg och tidningen tar pulsen 
på Julia Färjhage som är 
nummer ett på Centerpar-
tiets i Lilla Edets valsedel till 
kommunfullmäktige. 

Hur känns det?
Det känns bra. Jag älskar val-

rörelse. Det är så roligt att möta 
väljare och höra vad de tycker är 
viktigt för att föra Lilla Edet och 
Sverige framåt.

Vad tror du om valutgången? 
Det är som alltid ovisst. Det kan 

hända så otroligt mycket under val-
rörelsen – så jag har lärt mig att inte 
gissa om valutgången. Jag tycker 
dessutom att det är rätt tråkigt att det 
är så mycket fokus på spelteori och 
hur majoriteter ska bildas istället för 
på vad partierna vill, så även av den 
anledningen brukar jag frånhålla mig 
att gissa. Men jag hoppas såklart på ett 
starkt valresultat för Centerpartiet. Vi 
är ett riktigt gott gäng som står redo 
att ta över ledarskapet och föra Lilla 
Edet framåt. Det skulle vara så roligt 
att få förverkliga våra idéer och ut-
veckla kommunen tillsammans.

Hur tycker du att läget är i Lilla 
Edet?

Jag tycker att ett av de stora pro-
blemen är att det händer för lite. Jag 
tycker att majoriteten (Socialdemo-
kraterna, Vänsterpartiet och Libera-
lerna) inte driver kommunen framåt. 
Det finns ingen vision och framåtan-
da. Allt för många chanser till utveck-
ling och förbättring har gått kommu-
nen förbi under de senaste åren och det 
gör mig ont. Jag vill framåt. Jag vet 
att vi kan bättre i Lilla Edet. Tillsam-
mans. Och jag vet också att mycket 
kan göras utan att det behöver kosta 
pengar. Det handlar om att det behövs 
ett ledarskap som vill framåt. 

Men vi måste såklart stabilisera 
kommunens ekonomi. Under de 
senaste mandatperioderna har vi 
haft stora underskott och svaga re-
sultat. Det duger inte. Det måste 
vara ordning och reda på ekonomin 
för att vi ska kunna satsa och ut-
veckla kommunen. 

Men om ni då skulle få chansen 
att leda kommunen – vad är det ni 
vill göra? 

Satsa mer på barn och 
unga

Vi vill satsa mer på barn och 
unga. Vi måste få upp resultaten i 
skolorna. För att lyckas med det vill 
vi se fler vuxna i skolan som fång-
ar upp de som behöver extra stöd. 
Och vi vill se en riktigt bra fortbild-
ningssatsning för våra viktiga lärare. 

Men vi behöver också bli bättre 
på att se barnens 
hela dag. Se att 
barnens skoldag 
också innefattar 
viktig tid på fri-
tidshem. Se att en 
aktiv och utveck-
lande fritid också 
är viktigt för att 
klara skolan och 
må bra. Därför 
vill vi dels satsa 
på att öka per-
sonaltätheten på 
våra fritidshem 
men även på att förbättra förutsätt-
ningarna för våra unga att ha en ak-
tiv fritid även utanför skolan.

Vi behöver vända på kuttingen 
och lägga mer av våra resurser på 
det främjande och förebyggande ar-
betet. Idag lägger vi mycket resur-
ser på att laga det som gått sönder 
istället för att vårda det vi har. Det 

är inte ett bra sätt att använda resur-
serna. Om fler klarar skolan till ex-
empel är det bra både för individen 
och för kommunens ekonomi.

Ökad trygghet
Vi måste ta tryggheten på all-

var. Vi måste, utan att svartmåla, 
visa handlingskraft och förbättra 
så att vi vänder oron och rädslan 
till hopp och framtidstro. Vi behö-

ver jobba för att 
ambulansen ska 
komma fort när 
vi behöver den 
och för en mer 
lokalt närvarande 
polis. Vi behöver 
öka tryggheten 
på våra gator 
och torg genom 
fungerande be-
lysning på mör-
ka platser och 
att mörka bus-
kage och andra 

otrygga element tas bort. Trygghet 
handlar även om att veta att man 
har någonstans att flytta när huset 
känns för stort. Därför behöver vi 
verka för att fler trygghetsboenden 
för äldre byggs i kommunen. 

Bättre företagsklimat
Vi måste förbättra företagskli-

matet i kommunen . Det är företa-
gen som bygger kommunen. Det är 
de som står för serviceutbudet och 
som skapar jobben i vår kommun. 
Att värna företagarna och att ha 
ett bra företags-
klimat är därför 
superviktigt och 
på det området 
finns det mycket 
att göra! Jag vill 
föra mer dialog 
med företagarna. 
Det är genom att 
mötas och lyssna 
på varandra som 
vi kan utvecklas 
och förbättras. 
Ett annat sätt 
att förbättra fö-
retagsklimatet är att i större ut-
sträckning handla av lokala företa-
gare när kommunen behöver varor 
eller tjänster. Jag ser även potential 
i att förenkla kontakten mellan 
företagare och kommunen och att 
bättre samordna kommunens servi-
ce till företagarna. 

Miljö
Jag vill att vi blir en ledande 

miljökommun igen. Dels för att 
vi behöver ta vår del av ansvaret i 
den gröna omställningen men även 
för att det i omställningen finns 

chanser till utveckling och jobb. 
Det är dags för en miljöpolicy värd 
namnet, att vi verkar för fossilfria 
transporter i kommunen och att 
våra verksamheter blir giftfria. 

Så här några 
veckor innan va-
let så överöses vi 
av olika åsikter 
och propaganda 
i massmedia och 
sociala medier, 
och många målar 
upp hotbilden 
av ett Sverige i 
spillror, hur för-
håller du dig till 
det?

Att ställa olika 
saker eller grupper emot varandra, 
i ett försök att finna en gemensam 
fiende, är en gammal metod. Det 
som oroar är att det i sociala me-
dier har blivit möjligt att sprida så 
otroligt mycket propaganda så fort, 
utan att sanningshalten ifrågasätts. 
Och än värre blir det när det över-
går i personliga angrepp. 

Som politiker drivs jag givetvis 
av egna övertygelser, men också av 
den grupp väljare jag represente-
rar. Sverige är ett bra land att leva 
i, många människor har det rela-
tivt bra. Det samma gäller Lilla 
Edet. Men det finns också de som 

har det tufft. Och vi får inte svika 
dessa människor genom förhastade 
slutsatser och populistisk politik. 
Vi måste värna om varje individ 
genom bra vård, goda utbildnings-
möjligheter, bra företagsklimat och 
en hållbar miljö. Det är så vi tar 
Sverige och Lilla Edet framåt!

Full fart framåt

Jag vill framåt. Jag vet att vi kan bättre i Lilla Edet, säger Julia Färjhage.

”Redo att ta över 
ledarskapet och 
föra Lilla Edet 

framåt.”

”Det måste vara 
ordning och reda 
på ekonomin.”

Fothälsovården har nya
lokaler i Lilla Edet.

Jag finns nu på
Storgatan 16

Ny lokal, nya produkter och 
i höst startar jag 
en utbildning för 
dig med diabetes. 

Hör av dig om
du är intresserad!

Mob 0723-52 42 42

Följ mig på facebook och 
gå gärna i på min hemsida 

www.halsaicentrum.se

Välkommen!
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Förskola & fritidshem
16,6 kr

Grundskola, gymnasium 
& vuxenutbildning

28,1 kr Äldreomsorg & funktionshinder
28,8 kr

Individ– & 
familjeomsorg

10 kr

Kultur 
& fritid

3 kr

Gata, park & 
teknisk 

planering
3,1 kr

Mark & 
exploatering

1,3 kr

Politisk 
verksamhet

1,1 kr

Arbetsmarknads
åtgärder & 

flyktingmottagande
0,8 kr

Övrigt
7,1 kr

Så här användes skatteintäkterna till Lilla Edets kommun 2017.

I en kommuns ekonomi pra-
tar man om drift och inves-
teringar och vi tänkte reda 
ut vad skillnaden är och hur 
de hänger ihop. 

En kommun har alltid löpande 
kostnader för att driva och upp-
rätthålla sin verksamhet. Det kan 
handla om hyror av lokaler, löner 

till anställda, läromedelsinköp och 
liknande. Dessa kostnader kall-
las även för driftkostnader. I en 
kommuns resultaträkning är det 
driftkostnaderna som redovisas. I 
den illustration som finns här intill 
redovisas hur kommunens driftsut-
gifter fördelas. 

En investering räknas inte som 
en driftkostnad eftersom det är en 

kostnad av engångskaraktär. En in-
vestering finansieras antingen med 
lån eller från kommunen själv. De 
kostnader som uppstår i samband 
med räntebetalningar och värde-
minskning på investeringen kallas 
för kapitalkostnad, vilket blir en 
driftkostnad.

Exempel på investeringar i en 
kommun kan vara investeringar i 

vägar och vatten- och avloppsnä-
tet. Det kan vara byggandet av en 
ny skola eller ett nytt äldreboende 
eller behovet av att anpassa en skola 
efter nya förutsättningar. 

Många kommuner har som mål 
att själva finansiera sina investe-
ringar. För att klara det behöver 
kommunen årligen generera ett 
överskott i driften – som kan an-

vändas för att finansiera investe-
ringarna i kommunen. 

Lilla Edets kommun är högt be-
lånad och behöver börja generera 
överskott i verksamheten för att fi-
nansiera kommande investeringar.

Kommunen behöver gå med vinst

Elinor Svenungsson
elinor@hjartum.com

0520 - 65 08 48
070 - 655 01 81

Emanuel Bagares gata 2 •  463 30 Lilla Edet

• Bokföring • Bokslut
• Deklaration • Lönehantering

• Administration

till alla Er som enga-
gerar er ideellt och 
är med och bidrar 
till att aktivera våra 
barn och unga. Ni 
gör stor skillnad! 

Ett stort 

TACK 
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Lilla Edets kommun fortsät-
ter att växa. Fler invånare 
betyder att kommunen 
behöver bygga ut sin del 
av vägnätet, behöver fler 
förskolor och skolor, och att 
vatten och avlopp behöver 
säkras för framtiden.

Många av kommunens skolor är 
relativt gamla. Det kommer att 
krävas investeringar både för att 
upprusta till lokaler som är moder-
na och motsvarar dagens krav men 
även för att bygga fler förskolor och 
skolor när eleverna blir fler. Just nu 
planeras det för att byggas en ny 
skola i Lödöse.

Kommunen var tidigare känt 
för sitt fina vatten, och just dricks-
vatten är kanske inte en springan-
de punkt, även om tillgången till 
vatten behöver säkras på sikt. I 
andra änden av kretsloppet är dock 
investeringar akuta. Dels för att re-
ningskapaciteten inte är tillräcklig 
för att koppla in nya invånare och 
redan idag släpper man vid stor 
nederbörd ut orenat vatten I älven 
och dels för att kraven på rening 
hela tiden höjs och det kräver kost-
samma uppdateringar. Det krävs 
investeringar för att klara av att 
rena avloppsvattnet i det kommu-
nala VA-nätet.

Vägar och cykelbanor är ett 
tredje område där invånarna ofta 
har synpunkter och behoven är sto-

ra. Det finns en underhållsplan för 
asfalteringen och det kämpas med 
att komma i takt med planen. Att 

bara lappa hålor är sällan en god 
väg fram. Vad gäller behoven av 
utbyggnaden av gång- och cykel-

banor så finns det idag ingen plan, 
behoven är dock mycket stora och 
mer skulle behöva göras.

Stort investeringsbehov

Flera av kommunens skolor är i stort behov av åtgärder.

Thn 0520-10 000 • Vbg  0521-10 000 •  LE 0520-32 000 • Ua 0522-70 000 

Vi har över  

2000
olika bågar Köp 2 betala för 1

Det Snälla Personliga Trygga Optiker-Familjeföretaget i över 100 år!

Köp 1 par märkesglasögon och BETALA 0:-
på VALFRIA standardglasögon, även progressiva o bifokala.

1/2 priset på synundersökning vid köp av glasögon

Vi utför reparation av de flesta fordon, så som kamremsbyte,
bromsskivor, bromsbelägg, service, m.m. 

Vi har även försäljning av däck.

Vi ombesörjer även bilprovningens 2:or

PMO DÄCK & BILSERVICE

Tel 0728-72 63 24
Maila reg nr och skada till pmo@telia.com

Älven försörjer oss med dricksvatten, och en bättre avloppsrening behövs för att säkra framtida vattenkvalité.



6
FOKUS

Trots att utbudet av snabb-
mat och halvfabrikat fortsät-
ter att öka, så ökar också 
allmänhetens intresse för 
matens kvalitet, ursprung 
och klimatpåverkan. 

– När intresset för bra mat ökar för 
det med sig att allt fler matprodu-
center ställer om sin verksamhet till 
en mer ekologisk och klimatsmart 
matproduktion, säger Lars Ivarsbo. 
Det gör att kommuner idag i myck-
et högre utsträckning kan upphand-
la bättre mat, och med bättre mat 
menar jag svensk närodlad mat utan 
en massa farliga kemikalier eller 
antibiotika. Närodlat är också bra 
då det bidrar till att minska trans-
porterna, och så är det gynnsamt för 
de lokala företagen.

Så hur ser det ut med maten i 
kommunens verksamheter?  

Maten upphandlas i enlighet 
med Göteborgs stads ramavtal. 
Maten i verksamheterna är bra, 
men vi behöver bli bättre på att 
endast använda Svenska råvaror i 
maten, och det kan vi göra utan att 
åsidosätta ramavtalen.

Varför görs inte det då?
Frågan har lyfts av Centerpartiet 

som ett politiskt förslag, en så kall-

ad motion, men fick avslag av bland 
annat Socialdemokraterna. Det är 
märkligt att man inte vill invånar-
nas bästa, utan nöjer sig halvvägs. 
Ambitionen bör vara högre! Om 
man sedan ser till själva hanteringen 
av maten inom skola och barn- och 
äldreomsorg så tycker Centerpartiet 
att ambitionen bör vara högre även 
där. Vi tycker att maten ska lagas 
nära barnen därför vill vi ha tillag-
ningskök i alla förskolor. Det finns 
exempel på verksamheter där bar-
nen får vara med i matlagningen på 
ett helt annat sätt med gott resultat.

Men blir inte det väldigt dyrt?
Våra barnkullar fortsätter att öka, 

det blir också fler äldre som lever 
längre idag än för 20 år sedan. Det 
innebär att vi redan idag behöver 
nya tillagningskök, vårt centralkök 
räcker inte till. Så varför inte börja 
tillaga maten ute i verksamheterna, 
när man ändå behöver satsa. 

Ett tredje område är det här med 
källsortering. Personalen är väldigt 
väl medvetna om fördelen med 
aktiv källsortering i förskola och 
skola, men det erbjuds inte idag. 
Det är pedagogiskt fördelaktig 
med källsortering, så det behöver 
vi också se över.

Laga maten nära barnen

Svensk mat som tillagas på plats ger glada barn i våra förskolor.

Under våren har politikerna 
i utbildningsnämnden varit 
aktiva och besökt ett antal 
skolor och förskolor runt om 
i kommunen. En punkt som 
ständigt återkommer är av-
saknaden av bra internetupp-
koppling. Kommunen har lagt 
stora pengar på laptops och 
i-pads, men inte alls hängt 
med på uppkopplingsmöj-
ligheterna i lokalerna. Detta 
är något som givetvis måste 
lösas inom kort. 

– Många pedagoger vittnar om att 
till exempel dokumentation av bar-
nens utveckling försvåras av att det 
saknas bredband i lokalerna, säger 
Lars Ivarsbo. När barnen är ute och 
promenerar så tar de en massa bil-
der som de vill kunna arbeta med i 

klassrummen, men när det saknas 
uppkoppling blir det inte möjligt. 
Hela digitaliseringen av förskola 
och skola måste backas upp av bra 
internetuppkoppling, annars kan vi 
aldrig börja dra nytta av ny teknik i 
skola och förskola.

Och problemen finns även i an-
dra verksamheter. Uppkoppling 
inom äldreomsorgen har efterfrå-
gats under lång tid – och även lo-
vats. Men även där kan tidningen 
konstatera att fiberanslutningen 
uteblivit. 

Sommaren 2016 bifölls ett för-
slag från den samarbetande opposi-
tionen om att göra en kartläggning 
av vilka kommunala anläggningar 
som är aktuella för fiberanslutning. 
Någon kartläggning har dock ännu 
inte setts till – och än mindre nå-
gon fiberanslutning.

Bredband 
saknas

Idag är konkurrensen om 
lärare tuff. För att kunna 
locka till sig och behål-
la personal behöver Lilla 
Edets kommun vara en 
attraktiv arbetsplats där 
lärare utvecklas och mår 
bra. Kommunen behöver se 
över skollokalerna under 
de närmsta åren. Elevernas 
och lärarnas arbetsmiljö 
är viktig. För trivsel och 
arbetsro, men även för ut-
veckling och attraktivitet.

Ett annat område är utbildning av 
personal. En rejäl satsning på fort-

bildning av lärare är en långsiktigt 
hållbar satsning på skolan. 

– Vi pratar mycket om att utma-
na barnen till att utvecklas och att 
bli sitt bästa jag, detta borde givet-
vis gälla även för personalen, säger 
Fredrik Hermansson, ledamot i Ut-
bildningsnämnden. 

Centerpartiet vill att Lilla Edet 
ska ha Sveriges bästa fortbildning 
för personal inom förskola och skola.

– En sådan satsning gör både 
arbetsplatsen attraktiv och gynnar 
eleverna, menar Fredrik. I privata 
sektorn är man mycket mer aktiv 
med kurser och vidareutbildning-
ar, jag vill att kommunen erbjuder 
personalen fortbildning värt nam-

net. Det kan handla om föreläs-
ningar, samarbeten med högskolor, 
eller om kollegialt lärande mellan 
grannkommunerna. Vi behöver 
också skapa möjlighet för enskilda 
lärare att faktiskt komma loss ett 
par timmar eller dagar för denna 
fortbildning. Här finns mer än en 
väg fram, alternativen är många, 
men det är viktigt att ta sig framåt, 
avslutar Fredrik.

Fortbildning av lärare
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Den samarbetande oppositionen (C, M, Mp och KD) vill se en ny högstadieskola.

Lilla Edets kommun har 
tampats med allt för låga 
resultat i högstadiet under 
lång tid. Den samarbetande 
oppositionen (Centerpartiet, 
Moderaterna, Miljöpartiet 
och Kristdemokraterna) pre-
senterade i sin budget för 
2019 att de vill bygga en ny 
högstadieskola i kommunen 
som ersätter Fuxernasko-
lans högstadium.

Tror ni att en ny skola löser pro-
blemen med låga resultat?

– Vi tycker att det är dags för en 
nystart för kom-
munens skolor. 
Det är dags för 
en satsning på 
eleverna och på 
bra och kreativ 
arbetsmiljö för 
våra unga att vara 
stolt över. Det 
kommer självfal-
let inte lösa hela 
problemet – men 
det kommer vara 
en viktig del i att höja skolresul-
taten, säger Camilla Olofsson (m) 
vice ordförande i Utbildnings-
nämnden. 

Kenny Stolpe (mp), ledamot i 
utbildningsnämnden menar att 
det öppnar för många möjlighe-
ter att bygga nytt från grunden.

– Det har hänt mycket sedan Fux-
ernaskolan byggdes. I dagens sam-
hälle med tillgång till Internet, en 
allt snabbare digital utveckling och 
ständig innovation, krävs nytänkan-
de i skolan. Kort sagt, det krävs lo-
kaler som är anpassade för 2000-ta-
let och en modern pedagogik.

Fredrik Hermansson (c), även 
han ledamot i utbildnings-
nämnden, ser att resan mot en 
ny skola också kan vara en del i 

nystarten.
– Det är en 

lång process att 
uppföra en ny 
högstadieskola. 
Förhoppningsvis 
får vi till en rik-
tigt bra skola för 
lång tid framöver. 
Men det är viktigt 
att detta föranleds 
av bra förankring. 
Att vi involverar 

elever, föräldrar - ja alla invånare - 
innan vi beslutar om var skolan skall 
ligga och hur den skall vara utformad.

Nytt högstadie

Vem satsar på skolan?
Lilla Edets skolor är hett vil-
lebråd. I princip alla partier 
lovar att satsa på skolan 
och förbättra resultaten. 
Men hur ser det egentligen 
ut om vi tittar på de olika 
budgetalternativen? Tid-
ningen har djupdykt i de tre 
olika budgetalternativ som 
presenterades i juni.

Vi börjar med att redovisa förut-
sättningarna för utbildningsnämn-
den inför 2019. 

Om nämnden fortsätter med 
precis samma verksamhet som idag 

beräknas deras kostnader öka med 
drygt 11,3 miljoner kronor 2019 
jämfört med 2018. Detta innefattar 
löneökningar enligt avtal, inflation 
och så kallade kapitaltjänstkost-
nader. Nedan benämns detta som 
indexuppräkning. 

Enlig befolkningsprognosen 
kommer elevantalet att öka med 91 
barn och elever 2019 jämfört med 
2018. Därutöver beräknas antalet 
elever på gymnasiet öka med 11 
stycken. Kostnaden för gymnasie-
eleverna beräknas till 1,21 miljoner 
kronor. Kostnaden för barn- och 
eleverna beräknas ligga på mellan 
3,75 miljoner kronor och 7,5 mil-

joner kronor. Lågt räknat så inne-
bär barn- och elevökningarna alltså 
ökade kostnader om 4,96 miljoner 
kronor. 

I majoritetens budget som Soci-
aldemokraterna, Vänsterpartiet och 
Liberalerna står bakom ökas utbild-
ningsnämndens budgetram med 
14 miljoner kronor. Den samarbe-
tande oppositionens budget som 
Centerpartiet, Moderaterna, Miljö-
partiet och Kristdemokraterna står 
bakom ökar budgeten till utbild-
ningsnämnden med 16,3 miljoner 
kronor. Sverigedemokraterna ökar 
utbildningsnämndens budgetram 
med 14,8 miljoner kronor. 

Räknar man bort indexuppräk-
ningarna från ovanstående blir siff-
rorna istället;

Majoriteten ökar 2,7 miljoner 
kronor, den samarbetande oppo-
sitionen ökar 4,9 miljoner kronor 
och Sverigedemokraterna ökar 3,4 
miljoner kronor.

Och utöver detta har vi alltså 
kostnaderna för barn- och elevök-
ningarna på knappa fem miljoner 
kronor. Drar man bort dem kan 
man snabbt konstatera att den sam-
arbetande oppositionens budget 
nätt och jämt går jämt ut och både 
majoritetens och sverigedemokra-
ternas budgetram inte räcker till. 

Till detta ska läggas att det i höst 
startar ett efterlängtat projekt med 
fler vuxna i skolan efter att utbild-
ningsnämnden fått extra pengar. 
Det projektet kräver ytterligare 
600 000 i finansiering i 2019 års 
budget för att kunna fullföljas vil-
ket också lovats att de ska få. Löf-
tena är många men matematiken 
säger något annat.

20%
på Oljefärg Plus 10L”Det är dags  

för en nystart  
för kommunens 

skolor.”
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Många unga människor 
drömmer om att starta eget. 
För Thomas blev det realitet 
direkt efter studenten 2007, 
då han tillsammans med sin 
far Christian drog igång CT 
Schwarzlmüller Bygg AB. 
En firma som nu har 11 år 
på nacken och som fortsatt 
växa sedan starten.

– Vi har mycket jobb, främst i 
närområdet, men har även utfört 
nybyggen i Strömstad, Rönnäng 
och nu senast på Askerön i Ste-
nungssunds kommun. På senare år 
så har även Mikael Schwarzlmüller 
blivit delägare. Vi är idag totalt 14 
st på firman, och det har fallit sig 
naturligt att  Mikael och jag  har 

blivit arbetsledare ute på bygge-
na  medans  farsan sköter det ad-
ministrativa ifrån kontoret, säger 
Thomas.

Hur ser ni på framtiden? Finns 
jobben i Lilla Edet eller är det 
storstäderna som gäller?

– Vi har för avsikt att verka 
främst i Lilla Edets kommun och 
har även en del projekt på gång.

Kommunen får ju tyvärr oför-
tjänt dåligt rykte på grund av 
dåliga siffror i undersökningar, 
hur upplever du att företagskli-
matet är i Lilla Edet?

– Jag har ibland läst det, men 
jag tycker inte kommunen är då-
lig. Det är i stort sett likadant som 
i andra kommuner vi har arbetat i. 

Vi har ett gott samarbete med våra 
underentreprenörer och det är rör-
läggare, elektriker, målare, plåtsla-
gare och grävmaskinister som alla 
kommer från Lilla Edets kommun. 
Men fick jag önska något mer, så 
skulle det väl vara en bra lokal ma-
skinuthyrning, avslutar Thomas.

Expanderande byggföretag

Vi har ett gott samarbete med våra underentreprenörer, som alla kommer från 
trakten, säger Thomas Schwarzlmüller på CTS Bygg.

Företagen bygger kommunen

En pratstund med Lena 
Berg är alltid roligt. Hon har 
mycket att berätta, till exem-
pel att hon började sin yrkes-
karriär i gatuköket på Ström, 
alltså samma ställe som hon 
nu driver tillsammans med 
sin man Christian. 

Tappen på Ström, eller Frendo 
som själva butikskedjan heter, är 
mitt inne i en förändring. Instal-
lationen av miljötvätten var först 
ut. Den uppskattas av många, och 
har dessutom uppmärksammats av 
kommunen i form av ett diplom 
som Lena stolt visar upp. Och det 
finns många fler idéer som ligger 
och väntar, men det gäller att inte 
ha för brått.

– I början när vi tog över så var 
oron stor hos de gamla stammisar-
na, berättar Lena. Men i takt med 
att vi fortsatte med bra service och 

eftertraktade varor ser vi nu både 
glada trotjänare och en stadig 
ström av nya kunder. Vi annon-
serar mycket via Facebook, och 
det är verkligen ett bra sätt för oss 
småföretagare att kunna nå ut till 
våra kunder.

Du arbetade länge inom skolbe-
spisningen på Fuxerna, varför sad-
lade du om?

– När chansen dök upp var det 
först min man som funderade, men 
ju längre tiden gick blev jag öv-
ertygad om att det här är något 
jag vill göra. Att få vara del av ut-
vecklingen på Ström är jätteroligt. 
Med min bakgrund ser jag stora mö-
jligheter att utveckla både café och 
minilivs ytterligare. Det byggs ju nya 
bostäder på Ström , så kundkretsen 
ökar hela tiden, avslutar Lena.

Lena ser möjligheterna

Att få vara del av utvecklingen på Ström är jätteroligt, och jag ser stora möjligheter att utveckla både café och minilivs ytterli-
gare, säger Lena Berg.

Wäxthuset i Lilla Edet slog 
upp sina portar hösten 
2000. Efter flera års pla-
nering och byggande stod 
butiken färdig och en mo-
dern anläggning togs i bruk. 
Familjen Paulsson drev 
Upphärads handelsträdgård 
men ville expandera sin 
verksamhet.

Lilla Edet i Fokus träffar Maria 
Paulsson för en pratstund om verk-
samheten under de här 18 åren. Fa-
miljen bedrev parallell verksamhet 
i Lilla Edet och Upphärad under 
cirka sex år, men koncentrerade se-
dan allt arbete till Lilla Edet. Det 
var en tuff start i Lilla Edet med 
mycket arbete. Efterhand har ut-
byggnader skett i flera steg och 
idag erbjuds blommor, buskar och 
träd samt ett brett utbud av od-
lingstillbehör.

Maria berättar att nya köpstar-
ka kundgrupper har tillkommit 
med inflyttningen till kommunen. 
Hon säger också att Wäxthuset vill 
lämna god service till sina kunder 
med rådgivning från sin kunniga 
personal.

Tidningen frågar om samarbetet 
med kommunen och företagen och 
Maria menar att det är mycket be-
gränsat.

– Vi lever vårt eget liv här ute 
och har inte något utbrett samarbe-
te med andra företag, säger Maria 
Paulsson på Wäxthuset.

– Kommunen är vi mycket be-
svikna på eftersom vi för några år 
sedan planerade en ganska stor ut-
byggnad åt söder. Först kom bara 
positiva signaler och det kommu-
nala planeringsarbetet startade. Ef-
ter en tid tvärvände kommunen och 
sade nej till hela utbyggnaden men 
skickade en saftig faktura på plane-
ringsarbetet, säger Maria uppgivet.  
Inriktningen är nu att erbjuda 
ännu bättre sortiment och service 
utan att göra fler utbyggnader.

Maria avslutar med att uttrycka 
ett önskemål om fler butiker i 
kommunen för att befolkningen 
skall ha möjlighet att handla mer 
lokalt.

Blomstrande företagsamhet

Maria Paulsson berättar att nya köpstarka kundgrupper har tillkommit med inflyttningen till kommunen.
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Tidningen träffar Lars 
Hansson, handlare i Lödöse 
och ordförande i Företags-
centrum, över en kopp kaffe 
för att höra om Lars syn på 
framtiden för kommunens 
företagare. 

– Det behövs ett bättre samarbete 
mellan företagen i kommunen. Då 
kan vi utveckla handel och företagan-
de så att det blir bättre för både in-
vånarna och företagarna, inleder Lars. 

– Vi har ett bra 
läge nu med 
de förbättrade 
kommunikatio-
ner som kom-
munen har fått. 
Men det gäller 
att förvalta möj-
ligheterna så att 
utveckl ingen 
håller i sig och 
det blir fler ar-
betstillfällen här. 
Och troligen är det inte någon gi-
gantisk ny fabrik som kommer att 
ge nya jobb i kommunen utan de 
skapas av kommunens småföre-
tag, fortsätter Lars. 

Lars tycker att den långsiktiga 
planeringen i kommunen behöver 
bli bättre. 

– Det är mycket som behöver 
hända de närmsta åren. Om tio år 
behöver en ny högstadieskola ha 
byggts i kommunen. Den nya sko-
lan i Lödöse behöver vara i drift och 
det behövs ett fullt utbyggt trafik-
mot vid stationen. För att få en po-
sitiv utveckling är det nödvändigt 

att politiken planerar långsiktigt. 
Nu finns för få detaljplaner färdi-
ga och det långsiktiga arbetet har 
stannat av. Jag tänker främst på 
Lödöse södras utveckling. Vi måste 
få till avlopp nu!

Handelsutveckling och ett le-
vande centrum har varit hett ville-
bråd i företagscentrum de senaste 
åren. Och även här krävs det lång-
siktig planering. 

– För att kunna utveckla handeln 
i kommunen är det nödvändigt att 

inte sprida ut 
affärerna. Han-
del föder handel 
så det är bättre 
att konkurrenter 
ligger intill var-
andra. Då ökar 
chansen för att 
kunderna ska ha 
mer att välja på 
långsiktigt sam-
tidigt som det 
blir högre om-
sättning. 

Lars tror att Företagscentrum 
kan stärka sin roll som samhällsut-
vecklare om fler engagerar sig. 

– Syftet med företagscentrum är 
bra men många företagare vet inte 
vad det är till för. Det är också svårt 
att få ut information om vad som 
är på gång. Inte alla läser de infor-
mationsmail som skickas ut. Några 
tror att det är en klubb för inbördes 
beundran men om fler engagerade 
sig så skulle företagscentrum bli 
en ännu starkare kraft för att skapa 
en positiv utveckling i Lilla Edets 
kommun, avslutar Lars.

Vill se utveckling i Lödöse

Vi har ett bra läge just nu i kommunen, 
men det gäller att förvalta möjligheter-
na så att utvecklingen håller i sig och 
det blir fler arbetstillfällen. Då behövs 
en mer långsiktig planering från politi-
ken, säger Lars Hansson, ordförande i 
Företagscentrum.

”Den långsikti-
ga planeringen i 
kommunen behö-

ver bli bättre.”

Företagen bygger kommunen

För att Lilla Edet ska växa 
och må bra behövs företag. 
Det är tack vare driftiga 
företagare som vi till exem-
pel kan köpa vår mat, träna, 
laga bilen eller planera 
rabatten i Lilla Edet. Våra 
företagare behöver ges de 
bästa av förutsättningar så 
att de tillsammans med fler 
företagare fortsätter bygga 
och utveckla kommunen. 

Och det är företagen som skapar 
jobben i kommunen. 4 av 5 nya 
jobb skapas av de små och medel-
stora företagen. Och i Lilla Edets 
kommun finns 40 procent av job-
ben i de små företagen. Samman-
taget är småföretagen den största 
arbetsgivaren i kommunen och de 
står för den största andelen av de 
kommunala skatteintäkterna. 31 
procent av kommunens skattein-
täkter, eller 169 miljoner kronor, 
kommer från småföretag och de-
ras anställda. Av de pengarna blir 
det välfärd i form av till exempel 
utbildning, barnomsorg och äldre-

omsorg.    
För att fler jobb ska skapas i 

Lilla Edet och för att kommunen 
ska fortsätta att utvecklas med ny 
service behöver det bli enklare att 
starta och driva företag och billiga-
re att anställa. Genom lägre skatter 
och mindre krångel kan företagen 
växa. Företagare ska kunna ägna 
sig åt sin verksamhet istället för att 
fylla i blanketter.

När företagarna själva ska skatta 
företagsklimatet i kommunen är 
betyget inte gott.  I Svenskt Nä-
ringsliv senaste ranking av kom-
munernas företagsklimat landade 
Lilla Edet på plats 248 och alltså 
endast 42 kommuner med sämre 
resultat. Här behövs det krafttag. 
Lilla Edets kommun har förutsätt-
ningar att ha ett företagsklimat 
i världsklass. Genom ett gott be-
mötande och snabbfotad service 
hjälper vi våra företagare på traven 
att utveckla sina företag och skapa 
jobb i kommunen. Dialogen med 
företagen behöver förbättras, upp-
handlingarna behöver bli mer loka-
la och kontakten med kommunen 
behöver förenklas.

Småföretag skapar jobben

Genom ett gott bemötande och snabbfotad service hjälper vi våra företagare på traven att utveckla sina företag och skapa 
jobb i kommunen.

Faktaruta:

Företagscentrum är en eko-
nomisk förening där kommu-
nen och kommunens företa-
gare är medlemmar.
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Vägg i vägg med återvin-
ningscentralen i Göta hittar 
man numera Boulestallet. 
Föreningen har efter flytten 
från Ström till Göta funnit 
sig tillrätta på industriom-
rådet och verksamheten 
blomstrar. 

Klubben har tillgång till både in-
omhus- och utomhusbanor och det 
råder full aktivitet flera dagar i veck-
an. Måndag till torsdag träffas Bou-
lestallets medlemmar och spelar – 
och fikar. Att umgås och ha trevligt 
är en lika viktig del i verksamheten 
som att röra på sig och tävla, så att 
plocka fram kaffekorgarna och sätta 
sig i lokalens fik är ett obligatoriskt 
inslag i varje spel.

Och det märks. Stämningen i lo-
kalen är påtagligt positiv och det är 
tydligt att spelarna trivs.  

– Det är en viktig mötesplats och 
vi ser till att hålla oss aktiva, säger 

Kjell Andersson som spelar minst 
två gånger i veckan. 

Det är nästan hundra medlem-
mar som är engagerade i förening-
en. De flesta är pensionärer och de 
spelar flera gånger i veckan.  På hel-
gerna arrangerar pensionärsfören-
ingarna ibland tävlingar i närom-
rådet vilket blir trevliga utflykter 
och möten mellan likasinnade.

Elsa och Ingemar Årebäck 
bor i en villa på Ström och 
berättar för tidningen att 
det snart är 50 år sedan de 
kom till Lilla Edet. Ingemar 
hade fått en tjänst som lära-
re på Strömskolan och Elsa 
tog hand om deras två små 
barn. Efter knappt två år 
fick Elsa ett sommarvikariat 
för bygdens distriktsskö-
terska. Det blev långt mer 
än ett sommarvikariat. Vid 
sidan om familj och sina ar-
beten har båda varit aktiva 
i ett flertal olika föreningar 
och de är fortfarande aktiva 
i flera olika aktiviteter.

Vid en kopp kaffe på parets altan 
får tidningen möjlighet att fråga 
om livet som äldre i Lilla Edet.

– Vi har en väl fungerande äldre-
vård i kommunen, men det saknas 
bra lägenheter för oss äldre. Kvarte-
ret Hägern är ett mycket bra boen-
de, men det behövs lika många till 
av den sortens lägenheter, säger Elsa 
och Ingemar fyller i: Det är lång kö 
till trygghetslägenheterna och det 
visar ju att dessa borde bli fler.

– Det är nödvändigt att kollek-
tivtrafiken utnyttjas mera och det 
är underligt att kommunen ännu 

inte infört seniorkort med gratis 
bussresor för oss pensionärer under 
lågtrafik. Det är hög tid att sådana 
införs, säger Ingemar.

– Just nu växer Ström på ett 
mycket positivt sätt, vilket leder 
till en ökad aktivitet i Strömspar-
ken. Gång- och cykelleden in till 
centrum via den gamla bron får en 
allt större betydelse för att knyta 
ihop de olika kommundelarna, på-
pekar Elsa.

– Självförsörjningsgraden av svensk 
mat är alldeles för låg. Alla i Sverige 
borde köpa svensk mat både för hälsan 
och tryggheten. Jag skickar med en 
liten vers som illustrerar detta, säger 
Ingemar under vårt samtal.

Tidningen tackar för en trevlig 
pratstund och det goda kaffet och 
samtalet glider slutligen in på sys-
selsättningspolitiken.

– Det är en mycket svag syssel-
sättningspolitik i Sverige. Det tar 
alldeles för lång tid för invandrare 
och flyktingar att få jobb här i Sve-
rige. Det leder ju till ökad främ-
lingsfientlighet och motsättningar 
i vårt samhälle, när vi behöver sam-
manhållning, avslutar Ingemar.

Brist på lägen-
heter för äldre

Det är hög tid att kommunen inför seniorkort med gratis bussresor för oss pensionärer under lågtrafik, säger Ingemar.

Full aktivitet 
i Göta

Självförsörjning
Vår beredskap är god- enligt senaste tolkningen
kan vi kanske försörja halva befolkningen.
Men om gränserna stängs för införsel av mat
då sitter vi här med halvtomma fat.
Då kommer vi säkert att värdesätta
de dagar vi kunde äta oss mätta.
Låt bönderna bruka och lönas för mödan
så kan de förvisso framställa födan!
Ingemar Årebäck

Överskattad pensionär
Det tog några år innan alla fattade
att pensionärer är orätt beskattade.
Nu är vi så många och fler lär vi bli
så snart kan vi bilda ett eget parti.
Du gamle, håll hårt i din dyrbara röst
för nu är det valår och snart är det höst!
Ingemar Årebäck

Det är en viktig mötesplats som gör 
att vi håller oss aktiva, säger Kjell 
Andersson.
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Ett levande handelsstråk på 
en kullerstensbelagd gågata 
i Lilla Edet med uteserve-
ringar. 

Det är Centerpartiet som har skissat 
på utvecklingen av Lilla Edets cen-
trum och som nu presenterar sin idé 
där Storgatan kläs i en levande skep-
nad. Det är den centrala delen av 
gatan som förbinder Lilla Edet med 
Ström som är i fokus, och om partiet 
får bestämma så blir det ett ansikts-
lyft för den här delen av centrum. 

”Med visioner och samarbete så kan 
vi få ett mer levande centrum i Lilla 
Edet. Det är viktigt för våra invånares 
trivsel och trygghet”, menar Center-
partiets företrädare Julia Färjhage. 

Storgatan förvandlas till ett 
stråk som andas liv och rörelse där 
människor vill vara vilket ökar 
möjligheten för den fortsatta han-
delsutvecklingen och satsningar av 
fastighetsägarna i närområdet. 

”Centerpartiet vill skapa ett cen-
trum med fokus på möten mellan 
människor”, säger Julia.

Idag är handeln i centrum relativt 
utspridd. Med en tydligare plan om 
en sammanhållen handelsgata skulle 
möjligheten för utveckling av be-
fintlig handel och förutsättningarna 
för nya etableringar öka. Att foku-
sera mer på Storgatan gör också att 
vi på ett bättre sätt tar tillvara vårt 
vackra läge och öppnar upp centrum 
mot älven. Det ger även en tydliga-
re koppling mellan Ström och Lilla 
Edet, något som blir allt viktigare i 
takt med att vi bygger fler bostäder 
på västra sidan älven. 

Ett annat sätt att skapa liv och 
rörelse kring Storgatan är att anläg-
ga en trevlig lekplats i anslutning 
till området. Lekplatser är viktiga 
och uppskattade mötesplatser som 
behöver få större utrymme i sam-
hällsplaneringen.

Stora möjlig-
heter för  
centrum

Med visioner och samarbete så kan vi få ett mer levande centrum i Lilla Edet. Det är viktigt för våra invånares trivsel och trygghet”, menar Centerpartiets företrädare Julia Färjhage.

CAFÉ • MINILIVS 
DRIVMEDEL • GASOL 
BILTVÄTT • HYR-SLÄP 

DÄCKVERKSTAD
Ljungskilevägen 2, Lilla Edet  

Tel 0520-650194

Storgatan behöver en ansiktslyftning.
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Fokus träffar Fredrik Her-
mansson hemma på gården 
i Västerlanda. Fredrik som 
under mandatperioden suttit 
ordinarie i Kommunfullmäk-
tige för Centerpartiet, och 
dessutom agerat grupple-
dare,  tillhör överraskande 
nog inte partiets topp 5 i 
årets kommunval. Vi undrar 
givetvis varför?

När jag började med kommunpoli-
tik under 2012 fick jag snabbt en 
plats i Utbildningsnämnden. Sen 
rullade det bara på. Kommunfull-
mäktige, Demokrati- och Mång-
faldsberedning, gruppledare och en 
massa andra roliga åtaganden inom 
partiet har dock krävt sin tid. När så 
barnen börjat växa upp och aktivera 
sig inom kultur och idrott behöver 
jag helt enkelt mer tid hemma.

Så det finns ingen schism inom 
partiet?

Nej, inte alls. Det är jag själv 
som bett om att få stå längre ner 
på listan i kommunvalet, och på så 
sätt släppa fram nya krafter inom 
partiet. Det är väldigt roligt att 
personer som Jens (Ericson) och 
Anna (Lärk Ståhlberg) engagerar 
sig i politiken, och längre ner på 
listan finns fler intressanta namn, 
säger Fredrik.

Hur har då den här mandatperi-
oden varit tycker du?

– Jag gick all-in i kommunpo-
litiken för att engagera mig i bys-
kolorna, säger Fredrik. Då, för fy-
ra-fem år sedan, skulle mina barn 
precis börja lågstadiet, och jag såg 
fördelar med de mindre skolorna 
och hoppades kunna påverka att 
skolorna fick vara kvar och vida-
reutvecklas. Nu blev ju utgången 
en annan för byskolorna, men jag 
har fortsatt vara verksam i både Ut-
bildningsnämnden och Kommun-

fullmäktige för jag tycker verkli-
gen kommunpolitik är roligt, och 
viktigt.  

Att jag nu stiger ner ett par 
snäpp på kommunlistan innebär 

inte att jag slutar engagera mig 
politiskt, fortsätter Fredrik. Jag 
är fortfarande aktiv i Utbildnings-
nämnden. Nu senaste tiden har jag 
varit väldigt aktiv som kontakt-
politiker för att komma ut och se 
förskole- och skolverksamheten på 
plats, och det är ett mycket trevligt 
uppdrag. 

Du talar gärna om skolan, men 
vad mer driver dig politiskt?

Oj, det finns mycket spännande 
att jobba vidare med. Miljöfrågan 
är viktig. Jag är övertygad om att 
Lilla Edet som kommun kan bli 
en bra miljöförebild i regionen, 
men då måste vi börja agera. Mil-
jövision, giftfri vardag, närodlad 
upphandling är exempel på saker 
vi bör arbeta vidare med i kommu-
nen. Och så vill jag se en helt fossil-

fri kommunal flotta med allt ifrån 
gräsklippare till lastbilar.

Sedan stör jag mig på alla köks-
bordspolitiker som skyller all skit på 
invandrare och flyktingar. Men det 
är svårt att komma åt när det spe-
kuleras och sprids falska nyheter hej 
vilt på våra sociala medier. I grund 
och botten finns det plats för många 
fler människor i vårt land. Men det 
måste till en mycket bättre integra-
tionspolitik, där människor får börja 
göra rätt för sig. Inte sitta av tiden 
på skattebetalarnas bekostnad. Det 
upprör självklart många människor 
som inte får ihop sin ekonomi eller 
livspussel.

Så vad händer nu i höst?
Ja, vad som händer efter valet 

blir intressant. De flesta kommer 
att vakna upp och finna att livet 

rullar på precis som vanligt. En 
och annan kan nog få en ny politisk 
uppgift men jag tror fortfarande att 
solen kommer att gå upp i öster. 
Själv är jag ny som fotbollsledare 
för ett av våra flicklag i kommu-
nen, och att arbeta med barn och 
ungdomar, i politiken såväl som i 
föreningar – det är livet det!

Miljöfrågan är viktig. Jag är övertygad om att Lilla Edet som kommun kan bli en bra miljöförebild i regionen, men då måste vi börja agera, säger Fredrik Hermansson.

Vart tog du vägen, Fredrik?

Vi utför
Service/reparationer/felsökning

på din bil

Montering & balansering - Hjulskifte - Däckhotell
Hör gärna av er för en offert på bilreparationen.

  

     

  Närproducerat

LAMM I LÅDA
VACKRA FÅRSKINN

070-509 54 32
070-555 43 20
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För 25 år sedan produce-
rade Sveriges bönder 75 
procent av landets livsmed-
el. I dag är vi betydligt fler 
svenskar, men producerar 
inte mer mat. Vi litar på im-
porten, som varannan tugga 
består av. Självförsörjnings-
graden har i Sverige sjunkit 
till 50 procent.  I Finland är 
självförsörjningsgraden 80 
procent.

Förutom mat är vi också beroen-
de av att importera varor för att 
kunna driva ett eget lantbruk. Vi 
importerar energi, foder, bränsle, 
växtskyddsmedel, utsäde och re-
servdelar. Vår egen produktion av 
spannmål, sockerbetor, morötter, 
ägg och mejeriråvaror är godtagbar. 
Men för att klara behovet av frukt, 
grönsaker och cirka hälften av allt 
kött är vi starkt beroende av import.

Sverige kan öka från 50 
procent i självförsörjning 
till 80

Med en högre självförsörjning 
blir landet mer robust, till exem-
pel för att kunna hantera olika ty-
per av kriser eller handelshinder. 
I fredstid handlar robusthet även 
om att ge utrymme för mer hållbar 
produktion och export av bra livs-
medel med lägre klimatpåverkan. 
Handel inom Europa och globalt 
är något positivt och ligger inte i 
motsättning till en ökad självför-
sörjning.

För att självförsörjningen skall bli 
bättre måste svensk livsmedelspro-
duktion öka. Befintliga livsmedels-
företag kan växa och nya utvecklas, 
till exempel genom att ytterligare 
600 000 hektar åkermark kan odlas. 
Denna areal ligger idag i så kallad 
EU-träda och brukas inte för mat-
produktion. Om man dessutom an-
vänder ny teknik och innovationer 
är det en del av lösningen.

Vi behöver dessutom myndighe-
ter som förstår bondens verksamhet 
och vardag. Det måste bli enklare 
att vara lantbruksföretagare. Snåri-
ga regelböcker borde bannlysas och 
en rak och enkel kommunikation 
mellan myndigheter och lantbru-

kare borde vara självklart. En snabb 
hantering av de ärenden som lant-
brukarna lämnar in till länsstyrel-
sen eller till jordbruksverket skulle 
hjälpa till att öka produktionen.

Etisk upphandling av mat
I Sverige har vi en tuff djur-

skyddslag och stränga villkor för 
växtodling. Detta är viktigt för att 
ge bra mat till konsumenter och för 
att värna vår känsliga miljö.

Däremot är det inte bra när kom-
muner köper in matråvaror från ut-
landet som inte har dessa stränga 
lagar. Det är etiskt fel när samhället 

först ställer hårda krav på svenskt 
lantbruk, men sedan handlar in 
mat från andra länder. Även om 
den importerade maten är något 
billigare borde barnen i förskola 
och skola samt alla på äldreboende 
få den allra bästa maten. 

Lilla Edets kommun ställer inte 

krav på svenska råvaror i sina inköp 
av livsmedel.

Svensk matproduktion måste öka

Vi behöver säkra tillgången på mat vid en eventuell kris. Det gör vi genom att öka självförsörjningen dvs producera mer svensk mat.

Din El & Järnaffär 
El - Järn - Färg - Verktyg - Skog&Trädgård

Husgeråd - Fiskeredskap - Belysning
Arbetskläder - Gasol - Miljöbensin

Vitvaror - Hushållsartiklar m.m.
Elinstallationer

Industrigatan 2, 463 30 Lilla Edet
Tel. 0520-65 00 10

www.elon.se  info@elonlillaedet.se

SVERIGES STÖRSTA VITVARUKEDJA
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Agneta Svenungsson i Hjär-
tum är företagare med flera 
olika ben att stå på. Tillsam-
mans med sambon Mats 
driver hon sin föräldragård 
i Hjärtum och även Mats 
föräldragård i Brålanda. 
Sammanlagt odlas över 300 
hektar åker och brukas 250 
hektar skog.  Den ekologis-
ka profilen började redan 
1989 på gården i Hjärtum 
och idag drivs allt ekolo-
giskt. Växtodlingen består 
i så stor utsträckning som 
möjligt av utsädesodling, 
vilket kräver extra omsorg.

Agneta har även får och lamm som 
betar ängsmarkerna och sedan säljs 
som färdigförpackade lammlådor 
och färdigberedda lammskinn. 
Ullen går till ett företag som om-
vandlar den till vackert vävda plä-
dar. Ytterligare ett ben att stå på är 
uthyrning av rum för turister och 
uthyrning av två hus på gården.

I Brålanda har paret satsat på 
vindkraft och inom kort kommer 
solceller att installeras på fårhuset 
i Hjärtum. Entreprenadverksamhet 
är ytterligare ett ben att stå på med 
installation av avloppsanläggning-
ar samt snöröjning på vintern i Gö-
teborgs Hamn.

Barnen tar del i verksamheten 
och hjälper till under hektiska ti-
der. Sedan några år drivs jordbruks-
verksamheten i bolagsform under 
namnet Carpe Ventum Jord & Skog 
där även barnen är delägare. När 
det gäller samarbete mellan före-

tagen i kommunen är detta nästan 
enbart med andra jordbruksföretag.

Landsbygdsutveckling är ett led-
ord för Agneta och hon har delta-
git i ett kommunalt projekt inom 
detta område. I det projektet lade 
Agneta förslag på att bygga en eko-
by i Hjärtum och det kommer nu 
att arbetas vidare på denna idé, vil-
ket hon är mycket glad för. Detta 
kanske innebär att även Hjärtum 
växer, även om det är roligt att det 
byggs så mycket i övriga delar av 
kommunen. 

Stor besvikelse råder över kom-
munens nej till byggnation på två 
fina tomter som skulle avstyckas 
från gården. Fastigheterna skulle 
vara en viktig del i landsbygdsut-
vecklingen.  Detta ärende har Ag-
neta överklagat till länsstyrelsen 
och hoppas på vettigare beslut i 
denna instans.

Kretsloppsanpassning och lands-
bygdsutveckling är drivkrafterna 
för Agneta och Mats med familj.

Agneta tror på landsbygden

Agneta erbjuder färdigförpackade lammlådor och skinn till försäljning. Ullen går till ett företag som omvandlar den till vackert 
vävda plädar.

   

   
 
 

 

 
 

 
 
 
    
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

-10 minuter från Lilla Edet- 
 

Magiskt jularrangemang på slottet! 
 

I slottsparken är träden upplysta och marschallerna glimmar 
välkomnande i vintermörkret. Inne på slottet serveras vår hemma-
gjorda glögg följt av en fyrarätters julmiddag och stort konfektbord.  

 
Bokningsbart 21/11-22/12. Pris från 895 kr per person. 

 
Restaurang – Hotell – Konferens – Festarrangemang  

 
Välkomna med er bokning på 0520-661000 eller  
info@thorskogsslott.se   -   www.thorskogsslott.se 

LILLA EDET 

Läs mer om våra kandidater: 
 centerpartiet.se/lillaedet  

 facebook.com/centerpartietlillaedet 
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       Lägenheter och lokaler uthyres  
             Ovk och Kontrollansvarig enligt Pbl 
                      www.kelleby.nu 
                         031-263062 

OK Gipen är en av de stora 
föreningarna i Lilla Edets 
kommun. Klubben har cirka 
400 medlemmar och leds 
av föreningens styrelse med 
Lars Elfving som ordföran-
de. Tidningen träffar Lars 
och han berättar att OK 
Gipen bildades 1941, alltså 
under andra världskriget.

OK Gipen är en mycket aktiv för-
ening för många åldrar. Ett exem-
pel är ”Göta Älvdalsträffen” som 
är en stor orienteringstävling som 
arrangeras av klubben. Det är bara 
två personer engagerade i själva 
banläggningen, medan det är cirka 
50 funktionärer för att klara övriga 
delar av arrangemanget.

O-ringen är en tävlingsvecka 
med fem olika etapper. 2003 ar-
rangerades tävlingen i Bohuslän 
och en av etapperna gick av stapeln 
i Rishageröd i vår kommun. Det 
var nästan 15 000 deltagare, vilket 
krävde mycket noggrann planering. 
Tidningen frågar Lars Elfving om 
klubben kan tänka sig att arrangera 
denna tävling ytterligare en gång?

– Mycket tveksamt, eftersom vi 
nu vet hur mycket arbete det 
innebär. Men det var både ro-
ligt, lärorikt och arbetsamt att 
arragera en så stor tävling, sva-
rar Lars.

Klubben är även engagerad i 
Orienteringsskytte. Den utövas 
inte av så många men framgångar 
saknas inte. 

– Vi har deltagare på Svenska 
mästerskapen nästan varje år. I år 
var klubben arrangör för SM-täv-
lingarna som gick i Västerlanda. 
OK Gipen är en känd och uppskat-
tad arrangörsklubb, säger Lars. 

– OK Gipen har samma problem 
som så många andra föreningar 
med bristen på ledare. Trots att 
klubben har många medlemmar är 
det tunnsått i åldersgruppen 20 till 
50 år. Det innebär att ungdomsori-
enteringen oftast får ledas av ledare 
över 50 år, säger Lars.

Ett stort lyft för klubben var den 
egna klubblokalen ”Kompassen” 
på Ström. Den invigdes 2007 ef-
ter en total ombyggnad. Renove-
ringen genomfördes till stor del 
som ideellt arbete av klubbens 
medlemmar. Lokalen innehåller 
gemensamhetslokal med kök, trä-
ningshall, duschar med bastu samt 
lagerutrymme. Kompassen har bli-
vit navet i nästan all verksamhet 
för klubben. Den enda nackdelen 

är att skogen inte ligger alldeles 
intill lokalen, avslutar Lars Elfving 
och tidningen önskar klubben all 
lycka med höstens aktiviteter och 
tävlingar.

Föreningen som hittat rätt

OK Gipen är en mycket aktiv oriente-
ringsklubb för alla åldrar.

Ett stort lyft var den egna klubblokalen Kompassen på Ström. Ett nav för nästan all vår verksamhet, säger Lars Elfving ordförande i OK Gipen.

Med mångårig erfarenhet i branschen med resurser att ta 
hand om allt från den lilla renoveringen till 

den stora nybyggnationen.

Bo 1042, 463 24 LILLA EDET
Besöksadress: Brovägen 5

0520-890 50

BOX 1042, 463 24 LILLA EDET
Besöksadress Brovägen 5
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Den gamla 1700-tals 
gården är belägen i norra 
delen av Lilla Edets kom-
mun, bakom granarnas 
tjocka hägn, inramad av 
en gärdsgård i sten. Från 
gården hörs spelemännens 
fioler och nyckelharpor. En 
kör stämmer upp i sång och 
det doftar av nygräddade 
våfflor i ladan som är byggd 
i skiftesverk. 

Historia 
Gården har varit bebodd sedan 

1717 då fader Anders Toresson 
Bruse från Intagan flyttade in till-
sammans med moder Cecilia Jons-
dotter från Stora Näset tillsam-
mans med fyra barn. Genom seklen 
har det funnits gott om tjänstefolk, 
pigor och drängar, boendes på går-
den eller i backstugor runt om. 
1886 blev Svante Oskar Anders-
son ägare av gården. När han avled 
1956 testamenterades gården till 
Inlands Torpe (numera Lilla Edets 
kommun) och sedan dess har går-
den varit obebodd. 

Ett byalag bildas 
Men livet på gården har rullat 

vidare. Först genom bildandet av 
en stiftelse som bevarade gården 
och genom Hjärtums hembygds-
förening som anordnade midsom-
marfiranden och skördedagar. När 
Lilla Edets kommun satte går-
den till försäljning köptes den av 
Hjärtums hembygdsförening och 
det bildades ett byalag bestående 
av engagerade individer. Byalaget 
har som ändamål att skapa en le-
vande landsbygd för stora och små, 
med evenemang och aktiviteter 
som årligen lockar flera tusen be-
sökare. Under 2018 har Askeröd 
Spelmansstämma lockat ett 50-tal 
spelemän från olika delar av Sverige 
och trehundra besökare. Trehundra 
personer kom och firade midsom-
mar på gården, pubkvällarna har 
lockat ett par hundra människor 
och i augusti hade Swedish Funk 
Connection sin debutkonsert på 
gården. Under 2018 har ett 50-års 

kalas och ett bröllop ägt rum på 
den idylliska gården. 

Framtid 
Anna Lärk Ståhlberg är ordfö-

rande för Askeröd Byalag ideell 
förening och hon drömmer om att 
gården ska drivas mer aktivt fram-
över. - Det vore trevligt med lite 
smådjur på gården och att kunna 
erbjuda övernattningsmöjligheter 
i boningshuset. Vi har undersökt 
möjligheterna med småskalig od-
ling som komplement till den fina 
örtagården som finns här. Jag ser 
också att gården skulle kunna bli 
ett landsbygdsmuseum som kan 

ta emot skolklasser så att eleverna 
får se hur det gick till att bruka 
en gård förr i tiden. Jag vill ock-
så att det ska bli en självklar plats 
för musiker och teaterfolk. Den 
här gården ska andas kreativitet 
och nytänkande genom att blanda 
historia, nutid och nya perspektiv, 
säger Anna. 

Läs mer om Askerödgården på 
www.askerodgarden.se och följ byala-

get på Facebook.

Som vi skrev i förra numret 
så borde kommunen kunna 
erbjuda en mötesplats för 
våra motorintresserade 
ungdomar. Intresset för 
motorer och motorsport 
är stort, vilket Lilla Edets 
motorcykelklubb och The 
Bahusian vittnar om, men 
för de ungdomar som bara 
vill träffas och meka saknas 
vettiga alternativ. 

– Jag är övertygad om att en mo-
torgård skulle vara bra för kom-
munen. Det är många ungdomar 
som inte fångas upp i någon form 
av föreningsliv, då det mest kretsar 
kring sport och kultur, säger Fred-
rik Hermansson. Kan vi starta upp 
en motorgård där unga kan umgås 
och dela erfarenheter, meka och lära 
sig ta ansvar, så tror jag det skulle 
gagna stora delar av kommunen.

Carina Andersson, vice ordföran-
de i Kultur och Fritidsnämnden, 
berättar att det tidigare förts dis-
kussioner om en motorgård i Lödö-

se, men att det då föll bort av olika 
anledningar.

– Det är givetvis en fråga om pri-
oriteringar men det här är en viktig 
ungdomsgrupp att ta sig an, säger 
Carina.

Askerödgården i Hjärtum
- En levande mötesplats för stora och små

Motorgård önskas i Lödöse

En mötesplats för motorintresserade 
ungdomar skulle vara bra för kommu-
nen.

GÅRDEN RUSTAS UPP 

Genom bidrag från Jordbruksverket, Lilla Edets kommun, Lions, 
Studieförbundet Vuxenskolan, näringsliv och privatpersoner har 
gården rustats upp. Under 2016-2018 har taket på boningshus-
et renoverats, skorstenen har fått nya kåpor, brunnen har tömts 
på lera, den gamla matkällaren har fått nytt golv och dörr, ladan 
är säkrad från ras, en ny stor scen för både musik och teater 
har byggts, en cafédel har skapats, en bar som serverar kalla 
läskande drycker och nykokt kaffe finns numera i ladan, en stor 
grusparkering har anlagts. Allt detta tack vare ideella krafter. 
Gården står nu i all sin prakt och väntar på att få bli erkänd som 
en av Västsveriges vackraste besöksmål när det kommer till 
gamla hembygdsgårdar.

Den här gården skall andas kreativitet och nytänkande genom att blanda historia, nutid och nya perspektiv, säger Anna Lärk Ståhlberg.
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Efter en riktigt varm torr 
sommar är hösten på väg 
att ta över. Och med det 
följer rutiner i form av 
skolstart, älgjakt, höstlov 
och julmarknader. En som 
däremot hoppas på lite 
större förändring är Jörgen 
Andersson från Nygård som 
kandiderar till riksdagen. 
Efter ett inhopp som opposi-
tionsråd under 2017 siktar 
han nu ännu högre i årets 
val, och står som nr 9 på 
Centerpartiets riksdagslista.

– Jag sa redan då att det skulle vara 
spännande att ta 
sig an politiken 
på riksnivå, säger 
Jörgen. En viktig 
fråga jag vill bör-
ja med är den om 
villkor när man 
byter jobb. 

– För att orka 
ett helt arbets-
liv så måste man 
kunna byta jobb, 
fortsätter Jörgen. 
Det som känns 
bra när man är 25 år kanske inte 
fungerar så bra när man är 55 år. 
Men dagens regelverk (LAS) utgår 
från att man ska ha samma arbets-
givare hela livet.   Därför måste 
reglerna förändras så att man kan 
ta med sig en del trygghet när man 
byter jobb.

Lokal påverkan
En fråga som verkligen rör Lil-

la Edet är den om utbyggnad av 
kraftledningar. 

– Jag vill att de stora kraftledning-
arna skall grävas ner. Det är idag både 
tekniskt möjligt och ekonomiskt rim-
ligt om det görs för hela sträckan från 
kraftstationen i Norrland till städerna 
i söder. Som ett led i det borde därför 
Svenska kraftnät planera för ett utbyte 
av de gamla ledningarna som går ige-
nom Lilla Edets kommun istället för 
att bygga en ny ledning som är både 
omodern och onödig.

Jag delar Centerpartiets åsikter 
om att vi måste skapa nya arbets-
tillfällen i Sverige och det är bara 

de små företagen 
som kan göra det. 
Vi måste minska 
belastningen på 
klimatet genom 
att använda kli-
matsmart teknik. 
Vi måste stoppa 
klyvningen av 
landet genom att 
ge rimliga förut-
sättningar för alla 
delar. Vi behöver 
en trygg matpro-

duktion i Sverige både som en del 
av vårt försvar men också för att vi 
har världens bästa djurskyddslagar.

Med över 30 års erfarenhet av både industriarbete och kommunpolitik har jag erfarenheter som skulle göra nytta i Riksdagen, 
säger Jörgen Andersson.

Vill göra nytta på riksnivå

Husbilar
Husvagnar

ALVHEM • 0303-33 64 80
www.bengtshusvagnar.se

Lilla Edets motorcykelklubb 
är en förening på fram-
marsch. Här kan man åka 
motocross, trial eller enduro.

Med en ny styrelse tar de sig an nya 
utmaningar. Under 2017 och 2018 
har klubben tillsammans med Ste-
nungsunds MS varit arrangör av 
The Bahusian extremenduro- en 
nordisk tävling. En extremsport 
inom enduro som kräver myck-
et kondition, styrka och koordi-
nation. Och självklart kräver det 
många funktionärer, som arbetar 
ideellt både före, under och efter 
tävlingen, alltifrån att iordnings-
ställa banan till att sköta säkerhe-
ten, parkeringen och fikat. 

Klubben har också aktiva tjejer, 
vilket bl.a. resulterat i ett SM-guld 
i motocross för tjejer.

Lilla Edet behöver ett aktivt för-
eningsliv där vi uppmuntrar med-
borgarkraften och stöttar där det 
behövs.

Extrem enduro 
på Högstorp

”De stora  
kraftledningarna 
bör grävas ned.”
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I förra numret skrev vi om 
att Lilla Edets kommun är en 
av de kommuner i Västra Gö-
talandsregionen med längst 
inställelsetid för ambulans. 
Målet i regionen är att 90 
procent av prio 1-larmen ska 
nås inom 20 minuter. I vår 
kommun kommer ambulan-
sen fram till prio 1-larmen 
inom 20 minuter i drygt 
hälften av fallen.  

Vi berättade också att regionen för-
bättrat tillgängligheten till akut 
vård genom att stationera en single 
responder i Lilla Edet. Single res-
ponder är en utryckningsregistrerad 
personbil med samma utrustning 
som en akutambulans men till 
skillnad mot en ambulans fraktar 
aldrig single respondern några pa-
tienter. Single respondern är ett bra 
komplement för att öka tryggheten 
i Lilla Edet. Ett problem är dock att 
den inte är bemannad dygnet runt 
utan bara mellan klockan 11-21.

Centerpartiet följer nu upp ar-
tikeln genom ett studiebesök på 
single respondern. Jonas Blank som 
är avdelningschef för ambulansen i 
Trestad Öst, där Lilla Edet ingår, 
tog emot centerdelegationen.

Jonas berättar att Lilla Edet var 
först ut i Sverige med en Singel re-
sponder – men att många nu följt 
efter. En av fördelarna med Single 
respondern är att den aldrig lämnar 
kommunen, till skillnad mot en 
ambulans. Single respondern finns 
alltid i kommunen och garanterar 
på det viset tryggheten. En ambu-
lans som kört en patient till sjuk-
huset larmas ofta vidare direkt och 
kommer därför ofta inte tillbaka 
till kommunen på länge. 

Single respondern åkte på 672 
uppdrag inom Lilla Edets kommun 
2017, varav 325 var prio-1 larm. 
Det totala antalet prio-1 larm var 
549 stycken. 

Aida Karimli som står först på 
Centerpartiets valsedel till region-
valet lyfter att det är ett stort pro-
blem att single respondern inte är 
bemannad dygnet runt. 

– Vi måste kunna säkerställa en 
trygg vård under dygnets alla 24 
timmar, menar Aida. 

Trots att vi har en Single res-
ponder som förbättrar trygghe-

ten avsevärt och ger den första så 
viktiga hjälpen vid akut sjukdom 
så måste ändå inställelsetiden för 
ambulans minska. Ibland behöver 
man komma till sjukhus fort, och 
då ska ambulansen kunna vara på 
plats snabbt här i Lilla Edet likväl 
som i grannkommunerna. 

– Var man än bor i Sveriges av-
långa land måste man kunna känna 

sig trygg med att vården är nära 
och tillgänglig när man behöver 
den, säger riksdagsledamot Annika 
Qarlsson.

Julia Färjhage hoppas att dagens 
studiebesök kan bidra till att få 
dygnet-runt-bemanning på Single 
respondern och att inställelsetider-
na för ambulans kortas. 

– Desto fler vi är som kämpar för 

Lilla Edet-bornas trygghet, desto 
bättre. Jag kommer fortsätta käm-
pa tills vi har en likvärdig vård som 
våra grannkommuner, säger Julia 
Färjhage.

Lång väntan på ambulans

Centerpartister driver på för att single respondern skall bemannas dygnet runt.

- din lokala arrangör 
av kurser och kultur

010 - 33 00 900      www.sv.se/vast

               Vår vision:
Ica Matkassen skall vara Göta Älvdalens trevligaste butik. 

Med den bästa servicen, trevligaste personalen och 
konkurrenskraftiga priser.

Öppettider: Mån-fredag 7-22 Lördag och söndag 9-22
Välkommen önskar Lars med personal

Vår kringservice:

!

NU 20 kr/kg !

mot uppvisande av kupong

Ekologiska äpplen 
Golden Delicious

!

Ica´s ekologiska 
kaffe

10 kr rabatt

mot uppvisande av kupong

Handla för 500 kr och 
få 50 kr i rabatt.

Gäller till 9/9

Gäller mot kupong, max 1 per hushåll. Kan ej kombineras med andra rabatter.
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Den 9 september är det val. 
Val till kommun, region och 
riksdag. Regionvalet kallas 
ofta det glömda valet – men 
regionen har ansvar för en 
av de frågorna som bedöms 
som viktigast av väljarna 
– nämligen vården. I en 
mätning som Novus genom-
förde under våren framgår 
det att hela 68 procent av 
väljarna uppger att sjukvår-
den är en av de viktigaste 
frågorna tätt följd av skola/
utbildning. 

Och just nu duggar larmen tätt om 
den psykiska ohälsan och den seglar 
upp som en avgörande fråga inom 
regionvalet. Carina Andersson som 
är kandidat till regionfullmäktige 
tycker att det måste pratas mer om 
den psykiska ohälsan. 

– Västra Götaland i allmänhet 
och Lilla Edet i synnerhet har ett 
högt ohälsotal. Vi har många barn, 
ungdomar och vuxna som mår psy-
kiskt dåligt, och som inte får den 
hjälp de behöver på grund av för 
långa köer eller enkelspårig be-
handling. Det är resursslöseri att 
inte hjälpa dessa människor i tid 
och med behandling som passar in-
dividen. Det måste bli mer accep-
terat att prata om att må psykiskt 
dåligt- det kan vara en del i att för-
bättra den psykiska hälsan, menar 
Carina. 

Carina har ett starkt engage-
mang för de svaga i samhället. 
Under flera år har hon arbetat som 
lärare med elever som är i behov av 
extra stöd- där fokus måste vara på 
att möta människan och se möjlig-

heterna, och inte funktionsvariatio-
nen eller problemet. I politiken vill 
hon vara en röst för de som inte kan 
föra sin egen talan. Det märks ge-
nom att hon ofta ställer frågor som 
exempelvis: Vad får det här beslu-
tet för konsekvens för ett barn med 
ADHD? 

– Alla människors lika rätt och 
värde är oerhört centralt för mig, 
både privat, i min yrkesroll och i 
det politiska arbetet avslutar Cari-
na Andersson som står på plats 10 
på Centerpartiets regionlista.

Psykisk ohälsa viktig fråga i regionvalet

Carina Andersson (c) som är kandidat 
till regionfullmäktige tycker att det 
måste pratas mer om den psykiska 
ohälsan. Barn, ungdomar och vuxna 
som mår psykiskt dåligt måste få den 
hjälp de behöver, säger Carina.

DÄCK I ALLA PRISKLASSER!

CD BIL & DÄCK
CLASSIC DREAMCARS LÖDÖSE

Ramstorp 250, 446 91 Alvhem • BOKNING: 0520 655 181

Vi utför service/reparationer på din bil
Montering & balansering - Hjulskifte - Däckförvaring
Hjulskifte
Däckförvaring
Byte bromsklossar fram eller bak
Byte bromsbackar bak (handbroms)
Kamremsbyte från

250 kr
350 kr
600 kr per axel + material
1200 kr + material
1200 kr + material

Lilla-Edet i FOKUS
ges ut av Centerpartiet  

i Lilla Edet.
Ansvarig utgivare: Bjarne Färjhage

Det går att kombinera ord-
ning och reda med med-
mänsklighet och humanism, 
det tycker Centerpartiet 
som presenterat ett paket 
med åtgärder för att komma 
till rätta med integrationspo-
litiken i Sverige. 

Sverige har varit dåligt på att 
snabbt integrera nyanlända i det 
svenska samhället. Det tar för lång 
tid innan de nyanlända lär sig språ-
ket eller kommer i arbete.

Det går dock att vända utveck-
lingen, men det kräver kraftfulla 
och ansvarsfulla reformer och tyd-
liga krav, menar Centerpartiet. 

Kraven handlar bland annat om 
obligatorisk samhällsorientering, 
att lära sig svenska snabbt och 
att man genom arbete och bosätt-
ningstid måste kvalificera sig till 
de svenska välfärdssystemen (för-
utom vård och skola). 

– Samtidigt behöver vi göra 
det enklare att få sitt första jobb. 
Centerpartiet har en rad förslag för 

att sänka trösklarna till det första 
jobbet. Bland annat vill vi göra det 
billigare för företag att anställa, 
något som också hjälper andra som 
idag står långt ifrån arbetsmarkna-
den, säger Annika Qarlsson, riks-
dagsledamot för Centerpartiet. 

Integrationen är avgörande för 
Sveriges framtid. Faktum är att vi 
behöver bli fler för att klara framti-
dens jobbförsörjning. Centerpartiet 
har lagt sex konkreta förslag för att 
förbättra integrationen och få ut 
fler i jobb snabbare. 

• Intensiv yrkessvenska
Yrkesförberedande och yrkesin-

riktad svenska för invandrare (SFI) 
kombinerat med korta utbildning-
ar och praktik inom samma yrkes-
kategori.

• Intensiv praktik inom 
bristyrken

Praktiken varvas med kor-
ta yrkesutbildningar. En anord-
ningspeng ges till arbetsgivaren.

• Obligatorisk samhälls- 
orientering

Alla nyanlända går en utbild-
ning som ger tydlig bild av vilka 
förväntningar och regler som gäller 
i det svenska samhället.

• Ettåriga mentorskaps- 
program

Den nyanlände träffar regelbundet 
en mentor med svensk yrkeserfarenhet.

• Kunskapscertifikat
De som nått de högt satta må-

len för yrkeskunskap och språk får 
ett kunskapscertifikat som tydligt 
signalerar att individen är redo för 
svensk arbetsmarknad.

• Självfinansierat via  
etableringslån

En svensk nystart finansieras ge-
nom att den nyanlände tar ett lån 

som betalas tillbaka över längre tid 
enligt samma principer som stu-
dielån i CSN.

Det är medmänskligt att ställa krav
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Linda och Benny Billman 
är krögarparet som sedan 
ett par år tagit över Dispo-
nentvillan i Göta. Där ar-
rangerar de alltifrån bröllop 
till pubkvällar.

– I somras hade vi öppet när Sveri-
ge mötte England, det var trevligt. 
Tyvärr så åkte ju Sverige på en för-
lust, så om det var en lyckad kväll 
kan ju diskuteras, säger Benny.

Familjen är nyss hemkommen 
efter en semestertur till Mandel-
mans gård i Österlen, ett besök 
som gav mersmak för god mat.

– Det är fantastiskt att se att det 
är möjligt att producera så mycket 
god mat i Sverige. Alltfler bönder 
går ju över och ställer om sin pro-
duktion till mer miljövänlig och 
ekologisk mat. Och finns det när-
odlad bra mat, så tycker jag som 
krögare att vi absolut bör använda 
den, säger Benny. 

Hur tänker ni själva när ni kom-
ponerar menyer till era arrang-
emang?

– Mycket är ju upp till kunden, 
svarar Linda. För ett bröllop med 
70 gäster, med hänsyn tagen till 
allergier mm, så har kunden oftast 

en fast budget som vi får förhålla 
oss till. 

– Men om jag får tänka helt fritt 
så följer jag gärna årstiderna, menar 
Benny. På sommaren är grönsaker 
som ärtor, sparris och rödbetor som 
bäst - och billigast, medans älgsteken 
gör sig bäst lite senare på hösten.

Och framtiden, vad tror ni om den?
Redan idag arrangerar vi ju 

bland annat 50-årskalas, företags-
middagar och fester, säger Linda. 
Och bröllop är populärt i den här 
fina miljön, något som är lite extra 
kul att ordna, det är ju så speciellt. 
Men vi vill fortsätta att utvecklas, 
och att kommuninvånarna skall 
vända sig till oss när de har idéer 
om olika typer av arrangemang. 
Oavsett om det handlar om tjej-
kväll, beachvolley eller stand-up, 
så kan vi vara med… möjligheterna 
är många.

Närodlat på menyn i Göta

Finns det närodlad bra mat så bör vi absolut använda den, menar Linda och Benny Billman, ägare av Disponentvillan i Göta.

LILLA EDET

i FOKUS

Nytt ledarskap 

LILLA EDET 

för Lilla Edet 

framåt! 


