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Nytt ledarskap
Det behövs nytt ledarskap som för Lilla
Edet framåt.

Sidan 3

Trygghet
Behovet av att känna
sig trygg finns hos alla
människor.

Sidorna 6-7

Giftfri vardag
Kommunen behöver ta
fram tydliga miljömål.

Sidan 10

Hjärtumsprofil

Satsning på unga

En aktiv och utvecklande fritid är viktig för att klara skolan, säger Jörgen Andersson och Julia Färjhage (C).

Den sociala oron i samhället har ökat,
speciellt bland unga människor. Allt
fler upplever en känsla av otrygghet.
Och bland ungdomar finns ofta även
en känsla av utanförskap och att samhället inte är till för dem.

För att råda bot på det vill Centerpartiet förbättra förutsättningarna för de unga att ha en aktiv
fritid utanför skolan.

– Vi vill vända våra ungas oro till framtidstro
och bryta det skadliga utanförskapet, säger Julia
Färjhage. Vi är övertygade om att en aktiv och
utvecklande fritid är viktig för att klara skolan
och må bra.
För att komma framåt i frågan vill Centerpartiet inrätta ett ungdomsteam som jobbar med
att aktivera barn mellan 6-16 år efter skoltid.
Ungdomsteamen ska vara en samverkan mellan
skolan, fritids, kultur- och fritid samt social-

Unga i Fokus

tjänsten för att samla resurser och jobba förebyggande.
– Det som saknas idag är personal som aktivt
kan jobba med de unga även utanför skoltiden,
säger Jörgen Andersson. Det kan till exempel
handla om att förlägga en viss del av arbetstiden
på fritidsgårdar tillsammans med de ideella drivkrafterna i våra föreningar. På så vis skulle personalen kunna följa de unga under en längre tid.

Ger vi våra unga rätt förutsättningar? Hur väl tar vi hand om de barn och ungdomar som kanske inte riktigt passar inom ramen för
vad vi slarvigt kallar ”normalt”? Risken är stor att vuxenvärlden exkluderar istället för att inkludera om vi inte är lyhörda för ungas
behov och önskemål.
Hur går tankarna kring ungdomar med teknik- och motorintresse? Vad behöver vi göra för att öka tillgängligheten för kulturen? Och
vad tycker Magnus Ek, ordförande i CUF, om ungas situation?

Läs mer på sidorna 8-9

Anna Lärk Ståhlberg
tar steget in i politiken.

Sidan 14

Inrikesministern och
Centerpartiet överens
Kommunen måste ställa högre krav vid upphandling av mat inom
barn- och äldreomsorg.

Sidan 17

Station i
blåsväder
Fortfarande ingen vänthall i Lödöse.

Sidan 19
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Ledare

Politiker i skottgluggen
A

v Sveriges drygt 35.000 kommunpolitiker är det bara
4% som får lön för att vara politiker. Resterande del
är politiker på fritiden. Det innebär att vi först skall
klara av arbete och familj, och därefter klara vårt politiska
åtagande. För många betyder det en extra press på ett redan
stressigt vardagsschema, och många sena kvällar hemifrån.
Men visst, det är ju frivilligt, och precis som för många
ideellt arbetande föreningsmänniskor så är det inte
inkomsten som är drivkraften. Det handlar givetvis om
intresse och engagemang. Men till skillnad mot tex fotbollstränaren eller scoutledaren, så ställs det ohyggligt höga
krav på ett felfritt agerande i alla sammanhang, och ärligt

talat… när berömde Du någon politiker senast för en bra
insats?
Som förtroendevald är det en ära att få representera väljare och kommuninvånare. Men det handlar inte om något
glamoröst glidarjobb. Verkligen inte. Varje mötestimme kräver ofta det dubbla av förberedelse, förankring
och återkoppling. Och ”belöningen” kommer ofta i form av
anonyma insändare och politikerförakt. Och det är här någonstans det börjar gå snett. När köksbordsåsikterna tappar
saklig grund och drevet får fäste på sociala medier.
Kommunpolitik handlar om dina och mina pengar. Det
handlar om skola, vård och omsorg. Om vatten och avlopp

och om sophantering. För invånare handlar det om att
rösta fram ett ledarskap som kan ta vara på resurser och
leda kommunen mot välfärd och framgång. Men också att
vara med och bidra med sina åsikter så att politiken får rätt
förankring. Det är först då vi politiker kan börja prioritera
och göra rätt saker.
/fredrik hermansson

Edethus in i
kommunen
Frågan om att flytta in AB
Edethus i kommunhuset har
lyfts av företrädare för Centerpartiet nu under våren.
Genom att låta AB Edethus
flytta in under kommunens
tak kan vi spara pengar,
och dessutom förtydliga
styrningen av bolaget, säger
Fredrik Hermansson, Centerpartiet.
Idag går mycket energi åt, från
både kommunens och bolagets
sida, att reda upp saker som man
inte är överens om. Det handlar om
allt från hyresnivåer för lokaler med
kommunal verksamhet, bygglov
och detaljplaner till försäljningar
och upphandlingar. Men tanken är

ju inte att kommunen och bolaget
ska agera mot varandra - tanken är
att man tillsammans ska jobba för
samma mål; nämligen bästa möjliga för kommunens invånare.
Kommunen behöver knyta AB
Edethus närmare sig. Genom att
inordna AB Edethus i kommunhuset kommer vi att kunna spara
pengar på administration, såsom
ekonomi och upphandling, men vi
ser också att vi på så sätt får en tydligare styrning över bolaget, säger
Fredrik.
Centerpartiet har väckt en motion till Kommunfullmäktige, och
avvaktar nu att ärendet skall tas
upp och behandlas.

Småföretagen fixar välfärden
Hela 1925 av kommunens
jobb finns i småföretag,
företag med färre än 50
anställda. Det är 40 procent
av samtliga jobb i kommunen. Sammantaget är
småföretagen den största
arbetsgivaren i kommunen,
och står för den största
andelen av de kommunala
skatteintäkterna. 31 procent
av kommunens skatteintäkter, eller 169 miljoner
kronor, kommer från småföretag och deras anställda.
Av de pengarna blir det
välfärd i form av till exempel utbildning, barnomsorg
och äldreomsorg.
Centerpartiet med Annie Lööf i
spetsen vill se ett bättre företagsklimat. Sverige ska vara världens
bästa land att starta och driva
företag i. Då behövs det en företagspolitik som fokuserar mer på
möjligheter och mindre på krångel. Dessutom behöver företagare få
slippa många av de kostnader som
de har idag, som alltför höga arbetsgivaravgifter eller sjuklön. För
då kan pengarna istället gå till att
skapa nya jobb.

Annie Lööf och Julia Färjhage är överens om att regler för företagare måste
bli enklare.

Även i kommunen behöver företagsklimatet bli bättre. Här driver
Centerpartiet på för bland annat
närodlad upphandling.
-Genom att ge lokala företag en
större möjlighet att vinna kommunens upphandlingar får vi växande
företag och fler jobb i kommunen,
säger Julia Färjhage.

Genom att flytta ihop verksamheterna kan vi både spara pengar och öka samarbetet, säger Fredrik Hermansson (C).
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Kommunen behöver ett nytt ledarskap
Orden kommer från Julia
Färjhage (C) som suttit som
oppositionsråd under den
senaste mandatperioden.
Centerpartiet är på stark
frammarsch, och visst finns
det förhoppningar inom
partiet om att det skall
räcka till ett maktskifte, och
att Julia blir den som leder
kommunen efter nyår.
Hur har det varit att sitta i opposition den här senaste mandatperioden?
– Det har varit väldigt lärorikt
men också väldigt frustrerande.
Som oppositionsråd ser man arbetet inifrån och lär sig väldigt mycket både om de aktuella frågorna i
kommunen men även om kommunens processer och arbetssätt. Det
är kunskap som är viktig att ha för
att kunna styra och leda kommunen.
– Frustrationen ligger i att stå
bredvid när någon annan ska styra och se möjligheter till utveckling för kommunen gå förlorade.
Jag tycker inte att den nuvarande
majoriteten har tagit tillfället i akt
att leda mot verklig utveckling.
Ambitionen är många gånger bra.
Men de lyckas inte förverkliga ambitionen. Och i min värld är det
resultaten, verkligheten, som räknas, inte vad som står i de politiska
pamfletterna.
Så när du säger att kommunen
behöver nytt ledarskap, vad vill
du se då?
– Jag vill se att vi går från ord
till handling. Att vi fokuserar på
möjligheterna i hela kommunen
och på långsiktigt hållbara lösningar. Att vi sätter satsningar på våra
barn och unga i första rummet och
förstärker de främjande och förebyggande insatserna. Att vi bedriver ett
strategiskt miljöarbete och att medborgarkraft, demokrati, delaktighet
och trygghet får stå i fokus. Istället
för att vända kappan efter vinden
och dras längre ut mot kanterna, så
väljer vi en annan väg för Lilla Edet:
framåt. Det behövs ett nytt ledarksap som för Lilla Edet framåt.
Vad ser du för stora utmaningar
som den nuvarande majoriteten
inte klarat av?
– Framförallt har de inte klarat
att hålla ordning och reda i ekonomin. 2017 gör kommunen ett bra
ekonomisk resultat, men mellan
2010-2016 har kommunen gjort
allt från dåliga till katastrofala
ekonomiska
resultat.
– De har
heller
inte
lyckats leverera utveckling
av kommunens
verksamheter under sina
snart 8 år vid
makten.
De
har inte lyckats
höja resultaten
i våra skolor,
de har inte tagit bort de delade turerna inom
äldreomsorgen, de har inte minskat
andelen deltidsarbetande. Personalomsättningen har ökat markant
de senaste åren och slutligen har de
helt släppt kommunens strategiska miljöarbete. Vi var en ledande
miljökommun för tio år sedan, nu
ligger vi i botten.
– Det som skett, som är bra, är
att befolkningsökningen har varit kraftig. Det är dock främst en

Kommunen behöver gå från ord till handling. Fortsatt satsning på de unga, men samtidigt jobba vidare med frågor kring miljö och trygghet. Det är dags för ett nytt
ledarskap, säger Julia Färjhage, oppositionsråd.

effekt av de planer som arbetades
fram under den förra majoriteten men det har de lyckats förvalta på
ett bra sätt.
Är du beredd
att leda kommunen i det förändringsarbete som
behövs för att nå
resultat?
Ja, det är klart
att jag är, annars
skulle jag inte ställa upp i valet. Men
det är med stor ödmjukhet som jag
skulle ta mig an
uppgiften. För är
det något jag lärt mig under tiden
som oppositionsråd så är det att
det inte är lätt att styra och leda
organisationen - och att det är tuffa
utmaningar vi står inför. Men jag
är samtidigt övertygad om att förändring och utveckling är möjligt.
Det finns så mycket kraft, idéer och
förändringsvilja i kommunorganisationen som behöver tas tillvara
och kanaliseras!

”Det behövs ett
nytt ledarskap
som för Lilla Edet
framåt.”

Oppositionen i Lilla Edet har ju
inte varit densamma som alliansen på riksdagsnivå, hur ser du
på samarbeten mellan olika partier i kommunen?
– Vi har ett gott samarbete mellan Centerpartiet, Moderaterna,
Miljöpartiet och Kristdemokraterna idag. Vi går till val på att fortsätta i det samarbetet. Vi har lagt
gemensamma budgeterar under
många år och är väl samtrimmade
kring hur vi vill utveckla kommunen. Vi kompletterar varandra på
ett bra sätt. Att
vårt samarbete
skiljer sig från
samarbetena på
riksnivå tycker
jag inte spelar
någon roll. Det
viktiga är att vi
är överens hur
vi vill utveckla
kommunen- och
det är vi.
– Som inför
alla val står vi inför en oviss framtid. Vi har ingen aning om hur resultatet faller ut i valet. Men en sak

är säker och det är att för mig och
Centerpartiet är ett samarbete med
Sverigedemokraterna inte aktuellt.
Det är en fråga om värderingar.
För mig och Centerpartiet är alla
människors lika rätt och värde en
grundvärdering vi bygger vår politik på. Vi kan aldrig samarbeta
med ett parti som inte står upp för
det värdet.
Den här mandatperioden har ju
präglats av skolfrågan på många
sätt och till slut
kom ett beslut.
Hur ser du på
det?
– Det har
gått åt väldigt
mycket tid till
att diskutera och
debattera skolfrågan, som i
slutändan också
blev en fråga om
demokrati. Jag är
väldigt besviken
över hur majoriteten hanterade frågan ur ett demokratiskt perspektiv. Jag är så klart
också oerhört besviken över att F-3

”Vi var en ledande miljökommun
för 10 år sedan.”

skolorna i Nygård, Västerlanda
och Hjärtum är stängda. Men det
får vi lägga bakom oss nu. För jag
kan samtidigt säga att jag är väldigt glad över att vi nu har en bred
överenskommelse mellan alla partier kring skolorna. Det allra viktigaste nu är att vi alla gemensamt
fokuserar på att få upp resultaten i
våra skolor!
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Bryt Stockholmsfixeringen
Fokus får en pratstund med
Elena Fridfelt, riksdagskandidat från Älvängen.
Vi undrar vilka frågor hon
hoppas kunna påverka och
driva efter valet.
– Integrationspolitiken måste bli
bättre. Vi behöver korta tiden det
tar innan man får besked, tillåta
asylsökande att studera svenska,
och även att få lov att arbeta, säger Elena. Vi måste också förenkla
för småföretagare, det är i de små
och medelstora företagen jobben
skapas. Skolan är ett tredje område
som vi måste fortsätta förbättra.
Du söker dig nu till riksdagen,
hur ser du egentligen på centraliseringen, är det bra att styra
allt från Stockholm?
– Nej, vi måste bort från Stockholmsfixeringen! Idag riskerar du
som skogsägare att staten vill bestämma vad du ska göra med din
skog och det utan ersättning till
skogsägarna, det är ju verkligen
inte ok. Hela landet skall leva, att
som den nuvarande regering gör,
låter skattebetalare i Lilla Edet
betala gratis muséum för stockholmarna, det är inte en politik som
för hela Sverige framåt.

Erfaren inom skolpolitiken
Du nämnde skolan som ett viktigt område, vad har du för erfarenheter inom skolpolitiken?
– Jag har jobbat med skolpolitik
i snart 8 år så jag skulle väl säga att
jag har ganska stor erfarenhet. Jag
har suttit i Utbildningsnämnden i
Ale sedan 2011. En fråga som har
varit viktig är att ge alla barn och
elever samma förutsättningar och
möjligheter att nå precis så långt
man kan.
Vad skulle du vilja förändra som
riksdagspolitiker när det kommer till skolfrågan?
– Jag vill börja med att kraftigt

begränsa de riktade statsbidragen
till förmån för högre generell tilldelning till skolan från staten. De
lokala politikerna och pedagogerna känner de lokala utmaningarna
bäst och för mindre kommuner kan
själva ansökan ta mer administrativ
tid, och därmed kostnad, än vad bidraget sen ger, säger Elena. Jag vill
också se ett förändrat uppdrag för
skolinspektionen där de ska fungera som stöd och sprida best practice
istället för att som idag endast påpeka brister utan att ge förslag på
hur bristerna kan åtgärdas.
Vad tänker du om att skolan i
många kommuner blir en av de
viktigaste lokala valfrågorna?
– Jag tycker att skolan ska fredas från populistiska utspel. När
vi pratar om att lägga grunden för
barns och elevers lärande måste vi
utgå från saker vi vet verkligen spelar roll. Då duger det inte med populistiska utspel, kepsförbud eller
liknande. Vi måste titta på forskning och beprövad erfarenhet.
Men centerpartiet är ju för mer
fysisk aktivitet i skolan, är det
verkligen beprövat?
– Jo, men det är det! Det finns en
hel del studier som visar att elever,
i alla åldrar, presterar bättre på till
exempel prov, om de strax innan
fått upp pulsen. Så med ökad fysisk aktivitet, varje dag, kommer
eleverna att lära sig mer.

Riksdagen ansvarar
för bland annat:
• Lagar, polis och domstolar
• Statliga skatter som moms
och arbetsgivaravgift
• Arbetsmarknaden

Vi måste förenkla för småföretagare, det är i de små och medelstora företagen jobben skapas, säger Elena Fridfelt.

Vård nära dig
En vård som är nära den
som har ett behov av den.
En vård som är tillgänglig
och där det också finns
möjlighet att välja vårdform
och utövare för den enskilda
individen. Det är så Aida
Karimli (C) vill se vården.

Då jag själv invandrat till Sverige, känner jag att jag har ett ansvar att vara en del av lösningen i integrationsfrågorna, säger
Aida Karimli.

Aida står som första namn för Centerpartiet Västra Götaland i regionvalet. Något hon är både stolt och
otroligt glad över. Men vem är hon
egentligen?
– Jag är född 1984, i Tabriz, i
nordvästra Iran, mitt under IranIrak kriget. Politiken har alltid
varit central i mitt liv då jag kommer från en politisk familj, berättar
Aida. Mina egna politiska åsikter
har vuxit fram under lång tid. Att
ständigt behöva hävda sig och rättfärdiga sin existens i ett samhälle,
att vilja så mycket men aldrig riktigt få chansen att göra det, skapar
frustration och längtan. Nu vill jag
ta den frustrationen och den längtan och gå från ord till handling.
Förutom vårdfrågor brinner Aida
för företagande i alla dess former.
Inte minst inom de verksamheter
som är offentliga. Och här tror hon
att hennes erfarenheter som nä-

ringslivsutvecklare väger tungt när
det handlar om företagsutveckling,
både i privat som offentlig regi.
– Min största drivkraft i politiken är dock integrationen, fortsätter Aida. Men integrationen är ingen enskild fråga som kan behandlas
eller lösas vid sidan om andra frågor. Integrationen är viktig i alla
delar där vi som politiker är med
och styr. Jag tänker att jag som
själv invandrat till Sverige, både
har en större kunskap om, men
också ett ansvar för, att vara en del
av lösningen i integrationsfrågorna.
I höstens val ber jag dig om hjälp
att få bli en del av politiken som
går framåt i såväl vård-, företagsoch integrationsfrågorna.

Regionen ansvarar
för bland annat:
•
•
•

Sjukvård
Kollektivtrafik
Kultur i form av t.ex. muséer och teatrar
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Engagemang för Lilla Edet
Tidningen träffar Johan
Blixth i bostaden i Lilla Edet.
Johan flyttade med sin
familj till en villa i centrala
Lilla Edet från Vänersborg
för ett år sedan. Varför
blev det Lilla Edet frågar vi
nyfiket?
– Jag jobbar i Göteborg
och min fru jobbar i Trollhättan och då ligger Lilla
Edet riktigt bra till. Vi trivs
alldeles utmärkt här, med
närheten till affärerna och
naturen. Det är lugnt och
skönt i bostadsområdet och
dessutom bara ett stenkast
till den lille sonens förskola,
säger Johan.
Johan jobbar på kustbevakningens
ledningscentral med miljöskydd,
t.ex. oljesanering till havs, fisketillsyn och nykterhetskontroll. Ett
intressant och skiftande arbete som
även innefattar sjögränsövervakning.
Johan var engagerad i Centerpartiet även i Vänersborg. Han engagerade sig politiskt för att värna
om integritetsfrågorna, vilka blivit
superintressanta nu när det avslöjats att Facebook sålde personuppgifter till Trumps kampanj inför
det amerikanska presidentvalet.
En annan viktig fråga är den enskildes rättigheter och skyldigheter
gentemot staten.

I det lokala perspektivet är bra
barnomsorg och skola den viktigaste frågan, och visst oroas familjen
över allt negativt som skrivs om
skolorna i kommunen.
– Jag vill vara med och påverka
så att det blir bättre i Lilla Edet.
Det är viktigt att engagera sig och

”Jag vill
vara med och
påverka.”
försöka förbättra i stället för att
bara gnälla, avslutar Johan Blixth
vår trevliga pratstund.

Jag vill vara med och påverka så att
det blir bättre i Lilla Edet, säger Johan
Blixth.

Val till kommunfullmäktige
Den politiska ledningen i Lilla Edets kommun utgörs av
kommunfullmäktige som är
kommunens högsta beslutande instans och kan liknas
vid en lokal riksdag. I fullmäktige sitter 31 ledamöter
som tar beslut om alla stora
frågor som berör kommunen t ex budget, taxor och
avgifter, kommunskatten
eller vid stora investeringar
som t ex uppförandet av ny
skola.
Kommunen har sedan ett antal
nämnder som ansvarar för de olika
verksamheterna, här finns t ex Utbildningsnämnden som är en av de
större nämnderna. Utöver det kan
fullmäktige ibland besluta om tillfälliga beredningsuppdrag. Fredrik
Hermansson (C) satt med i den nu
avslutade Demokrati- och Mångfaldsberedningen och säger så här:

– Beredningar kan vara viktiga
för att belysa ett specifikt område
innan beslut. I kölvattnet av demokratiberedningen så ser vi nu bland
annat websända fullmäktigemöten. Det är ett bra exempel på hur
kommunen utvecklar demokratin
och tillgängliggör politiken för så
många fler.
Lars Ivarsbo är vice ordförande
i Valberedningen och han säger så
här:
– Det är viktigt att förtroendevalda i kommunfullmäktige representerar så stor det av befolkningen
som möjligt. Därför är det bra med

bredd. Vi behöver unga, gamla,
studerande, egenföretagare, kommunanställda mfl så att kommuninvånarna kan känna sig trygga i
besluten.
En sak som ofta diskuteras är om
kommunen ska behålla de olika
nämnderna eller låta kommunstyrelsen hantera fler sakfrågor. Lars
Ivarsbo igen:
– Fler nämnder innebär fler förtroendeuppdrag. Det möjliggör att
vi kan få in fler personer i politiken
vilket bidrar till en bredare förankring, det är bra. Det är så vi stärker
demokratin.

Kommunen ansvarar
för bland annat:
• Skola, barn- och äldreomsorg
• Renhållning, vatten och avlopp
• Räddningstjänst

Vi har över

2000

olika bågar

Det är viktigt att förtroendevalda i kommunfullmäktige representerar så stor
det av befolkningen som möjligt.
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Ambulans - var god dröj
Hälso- och sjukvården i
Sverige ska enligt lag vara
jämlik. Vem du är eller var
du bor ska inte påverka
vilken vård du får. Lilla
Edets kommun är en av de
kommuner i Västra Götaland
som har längst inställelsetid
för ambulans.
Målet i regionen är att 90 procent
av prio 1-larmen ska nås inom 20
minuter. I vår kommun kommer
ambulansen fram till prio 1-larmen
inom 20 minuter i drygt hälften av
fallen.
Aida Karimli kandiderar till
regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen för Centerpartiet.
När Tidningen Fokus berättar om
inställelsetiderna för ambulans i
Lilla Edet för Aida blir hon upprörd;
Invånarna i Lilla Edet är minst
lika viktiga som resten av befolkningen i Västra Götalandsregionen.
Tryggheten måste gälla alla, även
Lilla Edet-borna. Det är klart att
alla måste kunna lita på att ambulansen kommer snabbt när olyckan
är framme.

Lilla Edet
För att förbättra tillgängligheten
till akut vård har en single responder stationerats i Lilla Edet sedan
2013, till en början på prov, men
numera permanent. Single responder är en utryckningsregistrerad
personbil med samma utrustning

Även Lilla Edet-borna ska kunna lita på att ambulansen kommer snabbt. Det handlar om rätt till trygg och likvärdig vård, säger Aida Karimli.

som en akutambulans med undantag för båren. Bilen är bemannad
med en erfaren sjuksköterska som
fungerar som både förare av bilen
och vårdgivare till patient. Sjuksköterskan förfogar över samma
akutläkemedel som finns disponibla i akutambulanserna och har
samma befogenheter och generella
direktiv som övrig ambulansperso-

nal. Men till skillnad mot en ambulans fraktar aldrig single respondern några patienter.

112
112 larmar ut single respondern
samtidigt som den vanliga ambulansen larmas ut, men single respondern har i de flesta fall närmare
till patienten och är den som kom-

mer fram först. I de fallen vidtar
sjuksköterskan de första åtgärderna
i väntan på att en traditionell ambulans anländer.
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 1121.

Olyckor och sjukdomar kan inte
klockan. Det är klart att tillgängligheten till akut vård måste finnas
dygnet runt, menar Aida Karimli.

Ett upplyst samhälle
Lilla Edets kommun och
polisen samverkar sedan
2016 kring det gemensamma målet att öka tryggheten i Lilla Edets kommun.
Under slutet av 2017 kunde
kommuninvånarna för andra
året tycka till om hur de
upplever tryggheten i vår
kommun.
Svaren ligger till grund för Medborgarlöftet 2018 där en av utfästelserna är att förbättra belysningen i centrum.
Det har visat sig att bra belysning i ett samhälle är viktigt i flera
avseenden. Det tillför att det känns
tryggt att vistas utomhus och bidrar till att bevara lag och ordning.
Cyklister och fotgängare får även
bättre förutsättningar att ta sig
fram på ett säkert sätt och det underlättar möjligheterna att hitta i
samhället.

Tyckte till
En av dom som var med och
tyckte till om tryggheten i kommunen var Ethel Augustsson i
Hjärtum. Ethel berättar för tidningen om sin uppfattning att behovet att känna sig trygg och säker
finns hos alla människor men uppfattningen av vad det innebär tror
hon skiftar beroende på kön, ålder,
men även att människors bakgrund
och erfarenheter spelar in.
Forskningen har visat att det
främst är kvinnor som känner en
oro att vistas utomhus när det är
mörkt. Ethel menar just därför
att belysning också är en fråga om
jämställdhet och i förlängningen

Alla människor behöver känna sig trygga och säkra, men vad det innebär skiftar beroende på vem man är, säger Ethel Augustsson.

även en fråga om demokrati.
I kommunens medborgarenkät
framkom att en stor orsak till att
många upplever otrygghet utomhus i Lilla Edet beror på dålig be-

lysning i kombination med att träd
och buskar växer över gång- och
cykelbanor på sina ställen. Utomhusmiljöer som dagtid är behagliga och fulla av liv kan kvällstid

upplevas som hotfulla. Vi ska inte
heller glömma bort att belysning
är en möjlighet att lyfta fram estetiska värden och skapandet av ett
modernt samhälle.

Tidningen Fokus kommer att
följa upp kommunens åtagande
under året. Det är ett löfte.

FOKUS
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Vandrar för ökad trygghet
Tidningen Fokus tar en
pratstund med Kenneth Lööf
som sedan länge är frontfiguren för Nattvandrarna i
Lilla Edet.
Kenneth berättar att han har varit
med sedan verksamheten startade i
början på nittiotalet. På den tiden
hade Lilla Edet stora problem med
rasism och upp emot 60 vuxna var
under en period engagerade och ute
och vandrade längs gatorna. Tjugofem år senare så tar sig rasismen
andra uttryck. Idag är de betydligt
färre som nattvandrar men behovet
av vuxna som är ute och rör sig på
kvällar och nätter finns där precis
som då.
– Det är verkligen roligt och givande att vara ute och möta bygdens
ungdomar med alla goa samtal det
genererar, säger Kenneth. Samtidigt
är det en trygghet för våra ungdomar att kunna finnas där ute. Genom att vara på plats några timmar i
månaden kan man bidra till att göra
skillnad i en människas liv.
Nattvandrarnas paroll är att fin-

nas till hands där det händer, innan
det händer. Men för att kunna göra
det krävs det nu fler vuxna som
vill engagera sig i Nattvandrarna.
Förutsättningar finns för att kunna
fortsätta bedriva en bra verksamhet. Organisationen har en lokal i
centrum där de samlas och får även
stöttning från den rikstäckande organisationen nattvandring.nu med
försäkringar samt jackor.
Kenneth avslutar med att berätta att han under alla sina år ute på
gatorna i Lilla Edet aldrig har varit
rädd och är tydlig med att de blir
vänligt bemötta.
– Vi har ett direktnummer till
polisen, men det är väldigt sällsynt
att vi behöver använda oss av det,
säger Kenneth. Ungdomarna känner igen oss, och brukar heja glatt
när vi passerar förbi.
Är du intresserad av prova på
som nattvandrare i Lilla Edet?
Maila: kenneth.loof@spray.com
Att nattvandra är roligt och bidrar till ökad trygghet för våra ungdomar. Jag skulle önska att fler ville engagera sig, hälsar
Kenneth Lööf.

Faktaruta
”Att nattvandra är lika viktigt som det är enkelt. Det handlar mest om att bara vara där, fråga hur någon mår, lyssna, kanske plåstra om eller låna ut mobilen. Men de få
timmar du delar med dig av kan få enormt stor betydelse. Många unga som är ute kvällar och nätter saknar trygga vuxna.” Så beskriver organisationen Nattvandrarna
sin verksamhet.
Nattvandring.nu är en politiskt och religiöst obunden organisation som arbetar för ett ökat vuxenengagemang för barn och ungdomar.
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Ungas fritid - en lokal fråga
15 år, avskyr fotboll, allergisk mot hästar och tondöv.
Vad gör du då på din fritid?
Den frågeställningen har
fått Fredrik Hermansson
(C) att fundera vidare. Vad
erbjuder kommunen egentligen för fritidsmöjligheter för
de unga som inte attraheras
av sport eller kultur?
– Ett av centerpartiets fokusområden är just att kunna erbjuda
unga människor en meningsfull
och aktiv fritid. Och då behöver vi
utveckla och erbjuda fler alternativ
till kommunens ungdomar, säger
Fredrik.
I kommunen finns många fina
idrottsföreningar, alltifrån judo och
ridning till lagsporter som fotboll
och hockey. Även inom kulturen
finns det ett relativt gott utbud för
barn och unga. Men vi får inte nöja
oss där, för då missar vi en stor del
av ungdomarna, menar Fredrik.
– En stor del av de unga tas aldrig upp i någon föreningsgemenskap, utan tvingas bokstavligen ut i
kylan för att finna likasinnade. Och
väl där ses många ungdomar som
ett problem istället för en tillgång,
säger Fredrik. Om vi kunde erbjuda en samlingslokal för motor- och
teknikintresserade och därigenom
uppmuntra dem till att ta ansvar
och kanske plugga vidare, så skulle
både individen och samhället må så
mycket bättre på sikt.
Under vilken form det här skulle
kunna bedrivas är något som politiker och tjänstemän behöver titta
på, men att det finns behov av fri-

Vi behöver utveckla och erbjuda fler fritidssysselsättningar till kommunens ungdomar, säger Fredrik Hermansson (C).

tidssysselsättning för den motordrivna delen av ungdomen råder
inga tvivel om.

– De här ungdomarna behöver
en plats i samhället precis som alla
andra. Visionen är en motorgård

med möjlighet att meka, tjöta och
utvecklas. Och att i förlängningen
kunna erbjuda svetskurs eller mo-

Tror på unga
Det första steget. Den första
skoldagen. Den första kärleken. Många händelser är
viktiga i våra liv. Men en del
är mer avgörande än andra.
Att få sitt första jobb, att
få in en fot på arbetsmarknaden, det är en av de där
avgörande händelserna som
spelar otroligt stor roll.
I Lilla Edet har vi Göteborgsregionens högsta ungdomsarbetslöshet
– även om den samtidigt är lägre
än den genomsnittliga ungdomsarbetslösheten i riket.
Centerpartiets ungdomsförbunds
ordförande Magnus Ek gästade
kommunen den
19 februari och
pratade om vikten av att få unga
i arbete.
– Det är oerhört
viktigt
att kommunen
fångar upp de
ungdomar som
står längst ifrån
arbetsmarknaden och som har
valt att inte studera vidare. Och då måste det vara
enkelt att komma i kontakt med
kommunen. Vi vill se en väg in för
de ungdomar som behöver hjälp
och stöd. Man ska inte behöva bollas mellan olika förvaltningar och
personer, säger Ek.
Men innan det är dags för etableringen på arbetsmarknaden ska
skolan klaras av. Och det är faktiskt
minst lika viktigt. Att klara skolan är en av de mest betydelsefulla

faktorerna för att leva ett gott liv.
Och det finns förbättringspotential i Lilla Edets kommun. Allt för
många elever lämnar grundskolan
utan fullständiga betyg här.
– Att inte ha en skola som håller måttet är att svika de unga. Det
är en skyldighet att göra allt man
bara kan för att förbättra resultaten
i skolan, menar Ek.
Fler vuxna i skolan som kan stötta
och coacha eleverna är viktigt för att
elever ska trivas och därmed prestera
i skolan. Men det behövs även vuxna
närvarande under ungdomarnas fritid. Att öka antalet vuxna i skolan,
på fritids och efter skolan är en satsning som betalar tillbaka sig.
Julia Färjhage berättar om Centerpartiets väg
mot bättre skolresultat:
– Centerpartiet
i Lilla Edet tror
på fler vuxna i
skolan för att förbättra skolresultaten. Fler vuxna
som ser och fångar
upp behoven. Fler
vuxna som finns
tillgängliga på
rasterna. Det är tre gånger högre risk
att inte nå gymnasiebehörighet om
man inte har kompisar i skolan. Det
är till och med en större riskfaktor än
att inte vara i skolan. Att fler vuxna
finns närvarande på våra skolor och
en stärkt elevhälsa som är tillgänglig för eleverna är viktigt för bättre
skolresultat i Lilla Edet. Vi vill även
komplettera med fler vuxna närvarande på fritids och efter skolan.

pedskola, det vore väl fantastiskt,
avslutar Fredrik.

Ett stort

TACK

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

”Förenkla för
unga som
behöver hjälp
och stöd.”

Att inte ha en skola som håller måttet är att svika de unga, säger Magnus Ek
(ordförande i CUF).
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Jämlik kultur är viktigt
– Det är inte ok att vi utesluter en del barn och ungdomar från att gå på museum
eller bibliotek, säger museipedagog Marie Schmidt-Jonasson.
Vi har bestämt träff på Lödöse Museum. FOKUS får återberättat hur
det startade med några vaga tankar
om att iordningsställa ett anpassat
rum för dessa elever. Tankar som
ledde till projektet Jämlik kultur,
ett samarbetsprojekt mellan
Lödöse museum/
Västarvet, Lilla
Edets kommun
och föreningen
Attention.
– Information
i, och fysisk utformning av, vårt
samhälle är anpassat efter folk
som fungerar ”vanligt”. Det här
projektet har gått ut på att skapa en
miljö och en museipedagogik som
är lättillgänglig för barn och unga
med neuropsykiatriska (NPF, t.ex.
ADHD, Aspergers syndrom, Autism) eller intellektuella funktionsnedsättningar fortsätter Marie.
I höstas invigde vi ett särskilt
och anpassat rum för den här mål-

gruppen på Lödöse museum. Med
anledning av detta bjöd Centerpartiet i Lilla Edet in riksdagsledamot
Per Lodenius. Han är centerpartiets
talesperson i kultur- och funktionsvariationsfrågor.
– Jag är mycket imponerad, och
har tidigare inte sett något museum
eller bibliotek som så tydligt och
anpassat gjort ett rum med särskild
pedagogik för den här målgruppen.
Jag ser gärna att Västarvet/Lödöse
museum får ett
nationellt uppdrag för att lära
andra hur man
kan göra kulturinstitutioner
mer tillgängliga
för den här målgruppen, säger
Per Lodenius.
Alla människors lika rätt och
värde, och tillgång till kultur
är väldigt centralt för Centerpartiet.
– Vi driver nu på att Västarvet/
Lödöse museum ska få ett regionalt
uppdrag att driva de goda erfarenheterna från Jämlik kultur vidare
till andra kulturinstitutioner i Västra Götalandsregionen, avslutar Carina Andersson, regionkandidat (c).

”Det är inte ok
att vi utesluter
en del barn och
ungdomar.”

– Jag är mycket imponerad över hur man på Lödöse museum lyckats skapa ett rum med särskild pedagogik för den här
målgruppen, säger Per Lodenius, riksdagsledamot (C). På bilden syns även Marie Schmidt-Jonasson till vänster, samt Carina
Andersson och Fredrik Hermansson till höger.

Du är 10 år och ska på klassresa till Lödöse museum. Redan i bussen knyter det sig i magen på dig. Vart ska vi? Allt känns osäkert. Lite farligt… Du är 10 år och har
ADHD, Autism eller Aspergers syndrom. Du behöver förberedas med tydliga instruktioner i steg och bilder. Ibland, som på klassutflykter, går inte det. Vilket museum
lägger upp bilder på sin reception? Eller sin toalett?
Det känns som om det kokar i ditt huvud. Väl framme på museet möter du och din klass en kvinna klädd i medeltida kläder. Lysrören surrar och ger ifrån sig ett svirrande
ljud. Någonstans brusar en toalett. Bruset och svirret blir till myror i huvudet. Kvinnan i medeltidskläderna börjar prata. Myrstacken i huvudet sprider sig ut i armarna. Du
ställer dig längst bak och börjar pilla på ett föremål som sticker ut ur väggen. Läraren föser dig mot de andra barnen. Lyssna nu! Myrstacken i armarna sprider sig till
benen. De går iväg av sig själv. Det finns ett rum till där borta! Du går iväg för att kolla. När detta har upprepats några gånger är tålamodet slut. Du får sitta med en av
lärarna på en bänk utanför. Att gå på museum är inte kul alls!

Försämrad miljöranking för Lilla Edet
För tio år sedan var Lilla
Edets en av de ledande
miljökommunerna i Sverige.
Mycket av det strategiska
miljöarbetet har prioriterats bort sedan dess och
det visar sig också i Aktuell

hållbarhets rankning av
kommunernas miljöarbete
där vi sedan 2009 har gått
från placering 49 till placering 265 där 1 är bäst och
290 sämst.

1

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

49
51
93

104

101

110

130
151
183
201

Ica Matkassen skall vara Göta Älvdalens trevligaste butik.
Med den bästa servicen, trevligaste personalen och
konkurrenskraftiga priser.

!

Lilla Edets placering i miljörankning
2009

Vår vision:

221

260

251

Ekologiska äpplen
När du handlar
Golden Delicious

!

Ica´s ekologiska
andra
varor
för minst 200 kronor fårkaffe
du köpa
kr/kgägg
!
ett NU
2020
pack
från
10 krUpphärad
rabatt
för 20 kronor.
mothushåll.
uppvisande av kupong
mot uppvisandeGäller
av kupong
mot kupong, max 1 per

265

Vår kringservice:

Lilla-Edet i FOKUS

ges ut av Centerpartiet
i Lilla Edet.
Ansvarig utgivare: Bjarne Färjhage

Öppettider: Mån-fredag 7-22 Lördag och söndag 9-22

Välkommen önskar Lars med personal
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Långt kvar till giftfritt
I slutet av mars var Utbildningsnämnden på besök i
förskolorna på västra sidan
älven. Fredrik Hermansson
var en av de som var med
och fick en pratstund med
förskolechefen Helena Bergenson, och han summerar
besöket så här:
– Mycket är bra inom förskolan,
vilket givetvis är väldigt glädjande,
men miljöfrågorna borde ha högre
prioritet.
Fokus skrev redan 2014, i samband med dåvarande miljöministern Lena Eks besök på Solgatans
förskola, om att kommunen aktivt
borde verka för
en giftfri förskola. Sedan dess har
politikerna inte
lyckats
åstadkomma speciellt
mycket i ärendet.
Fredrik tycker
det är hög tid för
kommunen att ta
miljöfrågorna på
allvar.
– Vi behöver
sätta ner foten
och ta fram klara och tydliga miljömål för både skola och förskola.
Idag sker inga samlade ansträngningar, utan det är mest sporadiska
ingrepp baserat på om någon bland

personalen känner lite extra för
miljön, säger Fredrik.

Källsortera mera
Vid besöket på förskolan framgick att verksamheten skulle vilja
källsortera mera. Förutom att det
är viktigt ur miljöperspektivet, så
är det också rent pedagogiskt fördelaktigt att källsortera tillsammans med barnen.
En annan sak som Fredrik vill
se är en uttalad miljöstrategi då
kommunen tecknar upphandlingsavtal. Förskolan har tidigare haft
avtal med ett företag som är långt
fram inom miljön, och som specifikt jobbar med begreppet giftfri
förskola. Men
de kommande
tre åren skall
kommunen nu
köpa in leksaker
genom ett annat
företag.
– Det handlar
givetvis inte om
något dåligt företag med mycket gifter, men det
här sänder ändå
signaler i form
av att kommunen nöjer sig med det
näst bästa vilket är oerhört nedslående, säger Fredrik och fortsätter:
– Miljön är så viktig för en hållbar framtid, och det är dags att vi

börjar prata om det på allvar och
inte bara sitter i passagerarsätet.
Mycket behöver göras, och en vision om att bli en giftfri kommun
är en bra start, avslutar Fredrik.

”En vision om
att bli en giftfri
kommun är en
bra start.”

Redan 2014 påtalades vikten
av att kommunen mer aktivt
borde verka för en giftfri förskola. Fredrik Hermansson
(C) tycker det är hög tid
för kommunen att ta miljöfrågorna
på allvar.

Plast ett problem i vardagen
De senaste 50 åren har
världens kemikalieproduktion
ökat från sju miljoner ton till
över 400 miljoner ton per år
och uppskattningsvis 70 000
till 100 000 kemiska ämnen
produceras i stora volymer.
Vid familjedagen vid Västerlanda bygdegård höll Anna Hallin
från Kungsbacka ett intressant föredrag om gifter i vår
vardag. Hon pekade på vad vi
ska försöka undvika i så stor
utsträckning som möjligt.
Barnens utveckling är en känslig
process och effekterna av farliga
ämnen får större konsekvenser för
dem än för vuxna. Barn får också
en större exponering av kemikalier
vi har omkring oss eftersom de äter,
dricker och andas mer än vuxna i
förhållande till sin storlek. Dessutom utforskar små barn världen med

munnen och befinner sig ofta nära
golvet eller marken.

Hormonstörande ämnen
verkar annorlunda
Ftalater är en grupp kemiska
ämnen som bland annat används
som mjukgörare i plast. Några ftalater misstänks vara så skadliga att
de är förbjudna i alla leksaker och
barnavårdsartiklar.
Värsting-ftalaterna kan påverka
testikelutvecklingen hos små pojkar och därmed skada fortplantningsförmågan. De har dessutom
kopplats till fetma, diabetes, allergier och astma. Plastmattor med
farliga ftalater är fortfarande vanliga i våra hem.
Kläder och skor
I våra kläder och skor finns
ibland högfluorerade ämnen (peroch polyfluorerade alkylsubstanser,

Välj rätt leksaker. Även små doser av farliga ämnen kan påverka ditt barn negativt.

PFAS) eftersom de är fett-, smutsoch vattenavvisande och temperaturtåliga. Andra, mindre eftersträvansvärda egenskaper, är dock
att de är extremt svårnedbrytbara
i miljön, samt att flera av dem ansamlas i levande varelser och kan
vara giftiga.

Leksaker
Ett gott råd är att rensa bland:
• Plastleksaker
• Leksaker som inte är leksaker

• ”Lek-elektronik”
• Träleksaker med flagnande färg
• Utklädningssaker
När det gäller pyssel och material
för skapande verksamhet ska man ta
bort lekleror av plast, förkläden av
PVC samt konstnärsmaterial som
inte är avsett för barn. Vid utelek bör
däck, byggmaterial och andra saker
som inte är leksaker rensas bort.
Mjuka fallskydd och tryckimpregnerat trä, telefonstolpar eller

järnvägsslipers hör heller inte hemma vid barnens lekplats.

Äta
Välj ekologisk mat i så stor utsträckning som möjligt och särskilt
när du handlar utländsk frukt. Välj
svenskt kött eftersom antibiotikaanvändningen i mellan- och sydeuropa är tio gånger så stor som i
Sverige. Se dessutom till att alla
tvättar händerna före måltiden.
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Föreningar skapar gemenskap
Det är många föreningar som på ett eller annat
sätt förgyller tillvaron för
invånare i vår kommun.
Alltifrån hantverks- och
hembygdsföreningar till
de med lite mer fokus på
humana insatser. Föreningar
som bidrar till att hålla liv i
den lokala sporten, kulturen och eller kanske något
mer specifikt sakintresse.
Och föreningar finns för alla
åldrar. I Västerlanda finns
t.ex. ”Vi unga” som vänder
sig till barn och ungdomar,
Tösslandagårdens hembygdsförening däremot har
sina flesta medlemmar i en
något högre ålder.

Centerpartiet i Lilla Edet värnar
om ett gott föreningsliv, det berikar verkligen vår kommun, och vi
ser gärna att kommunen fortsätter
utveckla former av ekonomiskt och
sakkunnigt stöd. Till dess hjälp
finns idag en specifik Kultur-och
Fritidsnämnd. Den vill vi behålla.
Vi är övertygade om att den behövs
för att fortsätta få upp kultur- och
fritidsfrågor på den politiska agendan. Och det är genom goda politiska initiativ vi skall fortsätta stötta bygdens föreningsliv.

Som politisk organisation verksam
i Lilla Edet ser vi den styrka och engagemang som finns i klubbar och
föreningar men ibland behövs det
också en viss form av kommunala
bidrag för att föreningarna skall
kunna gå runt. Det säger Patrik
Lilleng (C), ledamot i Kultur och
Fritidsnämnden.

I Ljudaborg har kommunen en mycket fin och trevlig kulturarena.

Din El & Järnaffär
El - Järn - Färg - Verktyg - Skog&Trädgård
Husgeråd - Fiskeredskap - Belysning
Arbetskläder - Gasol - Miljöbensin
Vitvaror - Hushållsartiklar m.m.
Elinstallationer

SVERIGES STÖRSTA VITVARUKEDJA
Det är viktigt att det finns en god relation mellan våra föreningar och kommunen. Edet FK är ett exempel på en förening som
bidrar till att unga kan aktivera sig.

Industrigatan 2, 463 30 Lilla Edet
Tel. 0520-65 00 10
www.elon.se info@elonlillaedet.se

RESETIPS
GE BORT ETT PRESENTKORT FÖR KOMMANDE RESOR!
Rüdesheim, 2-7 juni, 6 dagar

Utresa med Stena Gbg-Kiel, hemresa via Puttgarden-Rödby. 3 rätters middag
på Stena, halvpension, 3 vinprovningar och 2 timmars båttur på Rhen. 6 495:-

Oktoberfest i Bremen, 27-31 oktober, 5 dagar

Ut/hem med Stena Gbg-Kiel, två nätter på 4* hotell centralt i Bremen.
Halvpension varav en middag i Hansezelt på Freimarkt. En fridag i
Bremen och besök hos Citti-Markt i Kiel på återresan.

4 870:-

Julmarknad i Lübeck, 7-9 december, 3 dagar

2 övernattningar inkl. frukost, 1 middag på Kartoffelkeller, kaffe & smörgås
på utresan och julsmörgås & julöl + kaffe & pepparkaka på hemresan. 2 955:Hitta mer information om våra resor på : www.lillaedetbuss.se/resor

0520-65 75 00

20%
på Oljefärg Plus 10L
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Bättre service med e-tjänster
Lilla Edets kommun har
förutsättningar att ha ett
företagsklimat i världsklass.
Tyvärr har kommunen under
många år tampats med
låga placeringar i Svenskt
Näringslivs ranking av företagsklimatet. Ett bra företagsklimat är centralt för
jobb, tillväxt och välfärd.
Genom ett gott bemötande och
snabbfotad service hjälper kommunen dess företagare. Åtta av
tio
företagare
har någon gång
kontakt
med
kommunen. Rätt
kunskap och bemötande bidrar
till ett bra företagsklimat vilket
är en förutsättning för att skapa sysselsättning
och utveckling i
kommunen.
Att sitta vid
köksbordet och
sköta sina bankaffärer är idag mer
regel än undantag. Även kommunen behöver följa med i utvecklingen och införa e-tjänster. Det behövs
smarta digitala tjänster som gör det
lätt att ta del av offentlig informa-

tion, starta företag, komma i kontakt med vården, eller planera en
utbyggnad av villan.
Genom digitala lösningar förenklar vi för medborgare men det
blir också enklare att starta och driva företag, samtidigt som kommunens arbete effektiviseras.
Framtidsspanare menar att det
är aktiviteter, inte yrken som automatiseras. Inom 60 procent av
dagens yrken kommer 30 procent
av aktiviteterna automatiseras.
Och det i sig är bra. När aktiviteter automatiseras får personalen
mer tid över till
arbetsuppgifter
som inte är rutinmässiga. Det
innebär
också
att medborgarna
får en snabbare,
och i många fall
mer rättssäker
service.
I Trelleborgs
kommun
har
man gått ett steg
längre än att införa e-tjänster.
Där är det en robot som handlägger ärenden om försörjningsstöd.
Fördelarna är många enligt kommunen. Roboten kan handlägga ett
ärende på cirka en minut, betydligt
snabbare än vad en fysisk person

”Även kommunen
behöver följa
med i utvecklingen och införa
e-tjänster.”

Kommunen behöver följa med i utvecklingen och införa e-tjänster. Det skulle gagna både medborgare och företagare.

kan göra. Och nu kan handläggarna fokusera sin tid på att hjälpa

människor att komma in i arbetet
istället för att spendera tiden med

pappersarbete. Det är dubbel vinst
för medborgarna.

Dags för digitala medborgarförslag
I ungefär 70 procent av
landets kommuner har
medborgare rätt att lämna in medborgarförslag.
Medborgarförslag innebär
att enskilda personer folkbokförda i en kommun kan
lämna in förslag till beslut
som fullmäktige måste
bereda och besvara. I Lilla
Edets kommun finns inte
möjligheten att lämna medborgarförslag.
Att få lämna medborgarförslag är
ett sätt för en kommun att lyfta
fram medborgarnas frågor. En baksida med den här typen av förslag
kan dock vara att de tar mycket
utredningsresurser i anspråk från
kommunen. Ett nytt sätt att lämna
in medborgarförslag har växt fram
som råder bot på det problemet.
Det handlar om digitala medborgarförslag.
Östersund är en av de kommuner

språk och lämnar in förslag. Bland
dem som lämnar förslag finns medborgare i olika åldrar och med olika
bakgrund.
Ett digitalt medborgarförslag
innebär att den som vill kan lämna
in ett förslag via kommunens hemsida. När ett förslag lämnats in kollar kommunens tjänstemän upp att
det verkligen rör sådant som kommunen kan fatta beslut om. Om
det inte gör det kontaktas den som
lämnat förslaget och det läggs inte
upp på hemsidan. För att ett förslag sedan ska tas upp och beredas
av kommunen behöver det röster
från andra medborgare i kommunen. Låt säga att man bestämmer
att 25 personer inom tre månader
ska ha skrivit under att de stödjer
förslaget. På så vis kan kommunen
undvika att väldigt smala frågor
går vidare i processen.
Det skall vara enkelt att lämna medborgarförslag.

som infört digitala medborgarförslag och sedan de gjorde det har de

märkt att det är en bredare grupp
av medborgare som tar sin rätt i an-

Vi utför

Service/reparationer/felsökning
på din bil

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

Fullmäktige
Det är alltså inte bara den som
lämnat ett förslag som har möjlighet att vara med och prioritera vilka
frågor som ska lyftas till politiken.
När ett förslag fått det antal röster som behövs kommer det vidare
och anmäls i fullmäktige, som bestämmer vilken nämnd som ta upp
frågan. Därefter får tjänstemännen
i uppdrag att utreda förslaget.

Tjänstemännen behöver bedöma om det handlar om sådant som
kommunen redan arbetar med och
beräkna kostnader. Det kan också
hända att förslaget vidareutvecklas
i tjänstemännens utredning. Om
förslagsställaren tar upp skyltning
på den egna gatan kanske kommunen gör en utredning där man
tittar på detta ur hela kommunens
perspektiv.

Bjuds in
När förslaget beretts färdigt
och ska upp för beslut bjuds
personen som lämnat förslaget in att vara med. Där finns
möjlighet att antingen gå upp
i talarstolen och berätta om sitt
förslag eller att endast sitta med
och lyssna när ärendet behandlas.
Alla ska känna att de kan var
med och påverka utvecklingen
i Lilla Edets kommun. Digitala
medborgarförslag är ett bra sätt att
visa att Lilla Edet är öppet för alla,
när man genom några enkla knapptryck kan göra sin röst hörd, säger
Jörgen Andersson (C).
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Eldsjäl brinner för kulturen
Vi träffar Jens Ericson
precis som han avslutat ett
pass i snösvängen. Den här
vintern har det varit precis
som vanligt, svårt att planera, och när det väl faller snö
så blir det panik i stugorna
runt om i kommunen. Men
Jens gillar utmaningen,
att underlätta för grannar,
vänner och övriga kommuninvånare så att de kan ta sig
till arbetet, skolan eller till
centrum för att kunna göra
sina ärenden.
Eftersom han arbetar på dagarna
så samarbetar han med en granne
som kör mycket åt honom när han
inte kan.
– Att kunna samarbeta är viktigt
för att nå framgång, oavsett om det
gäller företag, kultur eller kommun,
säger Jens. Ensam är sällan stark.
Vad var det som fick dig att ge dig
in i kommunpolitiken?
– Jag har bott i kommunen sedan 2009 och har
hela tiden sett
att det finns en
enorm potential
i Lilla Edet som
inte
utnyttjas
och får blomma
ut. Jag vill se
vad jag kan bidra
med, och hoppas
givetvis kunna
göra
skillnad.
Strategiskt ligger vi nära stad,
hav och natur. Vi
har en hög sysselsättningsgrad bland medborgarna,
samt en stark entreprenörsanda.
Vi har hög inflyttning och många
barnfamiljer som flyttar hit. Vi har
en bra äldreomsorg och många fantastiska eldsjälar som engagerar sig
i fritidsaktiviteter.

besökte sin biograf, eller något av
de många kulturarrangemang som
vi anordnade på Folkets Hus. Just
kulturen är så viktig för att ena och
samla människor.
– Jag upplevde också att kommunen med den majoritet som
sitter där idag inte tar vara på de
möjligheter som finns i en högkonjunktur. Mycket av fokus låg på vad
som inte går att genomföra istället
för vad vi kan göra. Och den här
kommunen behöver tex fortsätta
utveckla mötesplatser med arrangemang som vi kan vara stolta över.
Hur ser du på kommunal service
i stort?
– Kommunikationen med medborgarna måste bli både snabbare,
enklare, positivare och mer tillmötesgående.
Synen på skolan och dess rykte
måste bli bättre, en långsiktig plan
vad gäller byggande och lärande
måste till snabbt. Någon form av
högre utbildning på orten är mycket viktigt att få till, detta ser jag
som ett sannolikt scenario i takt
med att gröna
näringar
växer och med det
krav på utbildad
personal. Innovationer i dess spår
bildar nya arbetstillfällen, här
behöver vi följa
med samtiden
och utnyttja vår
geografiska position och bli den
bästa kommunen
att bo och leva i,
med nära till allt samtidigt som vi
kan erbjuda genuin och lugn boendemiljö var en än väljer att bosätta
sig i kommunen.

”Det finns en
enorm potenial
i Lilla Edet som
inte utnyttjas”

Du var tidigare chef för Folkets
hur i Lilla Edet, vad gav det för
erfarenheter?
– Jag fick förmånen att träffa ett
stort antal kommuninvånare när de

Vad specifikt skulle du vilja se
för satsningar för barn och unga?
Här är nyckeln för kommunens
framgång och kommande goda
rykte. Vi måste omprioritera resurser så att alla barn och unga får en
högkvalitativ skolgång med motiverad och välutbildad personal.

Majblomman är ett
säkert vårtecken
Tack alla ni som har köpt
majblommor och alla duktiga barn som hjälpt till med
insamlingen. Det är viktigt
att veta att vår lokalförening
för majblomman endast tar
emot bidragsansökningar
gällande barn och ungdomar mellan 0-18 år som bor
i vårt område som är Hjärtum, Ström och Västerlanda.
Ett fint citat från en av insamlarna
på Strömskolan:
”Jag gillar att sälja majblommor
för jag vet att jag gör något gott för
någon kamrat där jag bor”.
Tacksamma hälsningar
Majblommans lokalförening
Hjärtum - Västerlanda

Detta kreativa hjärta i majblommans tema
har skapats av klass 5 på Strömskolan.

Att kunna samarbeta är viktigt för att nå framgång, oavsett om det gäller företag, kultur eller kommun, säger Jens Ericson.

Nästa viktiga måste är att alla ska
ha rätt till en meningsfull fritid
oavsett intresse. Att stötta föreningslivet är oerhört viktigt, samtidigt som vi inte kan lämna allt ansvar på dessa eldsjälar som har svårt

att få livspusslet att gå ihop. Vi behöver personer som är välkända för
ungdomarna som finns på mötesplatser och stöder och uppmuntrar,
ett coachande förhållningssätt som
hjälper unga att ta nästa steg. Vi

behöver en modern och utbyggd
kulturskola som samlar de uttryck
som barnen efterfrågar och som följer med samtiden.
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Anna Lärk Ståhlberg in i politiken
Solen skiner och våren är i
antågande. Tidningen Fokus
träffar Anna Lärk Ståhlberg
som står på tredje plats på
Centerpartiets valsedel till
kommunfullmäktige.
Vad var det som fick dig att ta
steget att engagera dig politiskt?
Mitt intresse för strategisk samhällsutveckling har vuxit med åren
genom mitt arbete på Fyrbodals
kommunalförbund. Jag känner
mig insatt i det regionala utvecklingsarbetet som bedrivs i Västra
Götaland och tror att jag kan vara
en tillgång i sakfrågor när beslut
ska tas på lokalt plan.
Vilka frågor brinner du för? Vad
vill du förbättra?
Jag tycker att jämlikhet är viktigt generellt sett. Jämlik skolgång, jämlik vård och jämlika
möjligheter för människor att förflytta sig. De senaste åren har även
hållbarhetsaspekten blivit allt mer
viktig för mig. Både ur ett socialt, ekonomiskt
och ekologiskt
perspektiv. Men
kanske är det så
att jag brinner
mest för landsbygdens utveckling. Att hitta
fungerande samspel mellan stad
och landsbygd så
att hela samhället
kan leva.

En tredje utmaning är företagsklimatet. Här tror jag på en tydlig
utbildningssatsning för kommunens tjänstemän som har företagskontakter av olika slag. De måste få
en ökad förståelse för småföretagarnas villkor och vardag. Att förändra
ett klimat tar lång tid och kräver
ett långsiktigt arbete. Jag vill gärna se ett mer levande centrum med
ett vackert stråk kantat med butiker och fik ner mot älven. Jag vill
också se tydliga satsningar mot besöksnäringen genom utveckling av
älven och slussområdet samt satsningar mot den gröna näringen så
att närproducerad mat och foder
premieras. Alla företagare i kommunen är viktiga och förtjänar att
lyftas fram och erbjudas stöd så att
fler vågar ta steget och starta eget.
Du har ett stort engagemang i
en av kommunens pärlor; Askerödgården. Vad händer där
just nu och vad har ni för planer
för framtiden?
Askerödgården har en fantastisk
potential att bli
en av Västsveriges mest attraktiva besöksmål
när det kommer
till kulturhistoriska platser.
Det byalag som
är verksamt på
gården,
som
Hjärtums hembygdsförening
äger, jobbar hårt
för att ro i hamn
det målet. Just
nu ska scenen
färdigställas inför våren och sommarens alla aktiviteter såsom Spelmansstämman, midsommarfirande,
allsång och fester av olika slag.
På sikt vill byalaget att gården
ska vara levande och öppen för
besökare. Allt ifrån skolklassbesök till konferenser och övernattning. Stora festivaler och mindre
tillställningar ska löpa året om. Vi
kan även se mindre odlingar och
försäljning av närproducerat på
gården i framtiden. Mitt hjärta
klappar mycket för den här otroligt vackra platsen. Här ser jag bara
möjligheter.

”Ökad förståelse
för småföretagarnas vardag och
villkor.”

Vilka är kommunens största utmaningar enligt dig?
Vi har en ökande befolkning vilket är väldigt positivt. Samtidigt
sätter det press på den kommunala infrastrukturen. Alla barn ska ha
tillgång till bra skola , invånare till
jämlik vård och äldre till omsorg.
Bristen på kompetent personal är
dock en stor utmaning för hela välfärdssamhället. Här behöver kommunen bli mer attraktiv som arbetsgivare så att vi kan behålla de lärare
vi har, locka hit nyutexaminerade
och få fler unga att välja vård och
omsorg när de gör sina gymnasieval.
Unga människor är ett annat
viktigt område. Ungdomarna är
vår framtid och vi behöver ge dem
rätt förutsättningar så att de kan
fatta kloka beslut. Det är viktigt
med god kamratskap och bra sysselsättning för ungdomarna i kommunen.

Att fortsätta utveckla landsbygden känns viktigt, säger Anna Lärk Ståhlberg (C), som hoppas ta plats i kommunfullmäktige efter valet.

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

Lägenheter och lokaler uthyres
Ovk och Kontrollansvarig enligt Pbl

www.kelleby.nu
031-263062
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Bilder från hembygden
Historia som ger stolthet
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Centerpartiet i Lilla Edet gläds åt framgångarna och det ökade intresset för partiet. Inte bara på riksnivå, utan även lokalt. På bilden syns några av Centerpartiets 26 namn på kommunfullmäktigelistan.

Parti i medvind
Ett parti som hade stor tillströmning på nya medlemmar under 2017 var Centerpartiet. Partiet löste in över
3300 nya medlemmar som
aktivt valde att ta ställning
för en politik präglad av
”grön tillväxt” och partiets
paroll om att inte låta Sverige klyvas.

Annie Lööf som är partiledare utrycker det så här: ”Valet 2018 blir
ett tydligt värderingsval och ett avgörande vägval mellan ett liberalt
alternativ för humanism, samarbete
och ansvarstagande och en nationalistisk återvändsgränd som bygger
på slutenhet, misstro och kollektiv
skuldbeläggning.”
I det senaste valet, kyrkovalet, som

var i september 2017 så ökade partiet i
Lilla Edet på samtliga tre nivåer, stift,
kyrkomöte och lokalt i församlingarna. Jacob Andersson från Nygård
fanns med på partiets lista i kyrkovalet
i höstas, och så här tycker han:
– Vi är väldigt glada att så
många gett oss sitt förtroende och
vi i Centerpartiet skall driva på för
en öppen folkkyrka.

Opinionssiffrorna för partiet pekar i skrivande stund på runt 10
procent, vilket är en markant ökning sedan valet 2014. Så här säger
Fredrik Färjhage Enström om partiets popularitet:
– Senaste åren har inneburit
ett uppsving, dels har vi fler medlemmar, men vi ser också ett ökat
intresse för vår politik på sociala

medier. Idag har vi många trogna
följare och fler ansluter hela tiden.

Entreprenör eller lantbrukare
När tidningen ringer till Johan Eriksson Cander för att
boka tid till en intervju kommer vi till Johans mobilsvar
där han presenterar sig
som entreprenör. Den första
frågan till Johan blir således
om han är entreprenör eller
lantbrukare?

tider ökar det till tretton stycken.
Nu engagerar du dig politiskt.

– Jag är både entreprenör och lantbrukare. Det måste finnas entreprenörskap med i dagens lantbruk
med dess knivskarpa konkurrens.
Jag gillar att tänka nytt och inte
bara åka vidare i samma hjulspår,
säger Johan och han fortsätter.
– Nytt är varumärket ”Din goda
bonde” där jag säljer gårdens kött direkt till kunder. Jag vill erbjuda ett
närodlat alternativ och leverera kött
så som det skall smaka. Det finns
också tankar att vidareutveckla konceptet så att storkonsumenter, såsom
kommunen, kan köpa vårt kött.
Johan Eriksson Cander är född
och uppväxt i Västerlanda. Familjens lantbruk är stort med inriktning på mjölk- och köttproduktion. Under lågsäsong är det nio
personer som arbetar och i skörde-

Vad har du då för förväntningar?
– Jag vet för lite om kommunpolitiken för att komma med alla
lösningar, men det gäller att få upp
ögonen och se med nya infallsvinklar.

Vad vill du uträtta i kommunen?
– Jag tycker det händer för lite.
Lilla Edet har så bra förutsättningar
att det borde gå mycket bättre. Då
måste man göra något och inte bara
gå hemma och klaga. Kanske komma med nya inspel, inflikar Johan.

Du har ju många järn i elden redan och vi undrar hur du skall
hinna med ett politiskt engagemang?
– Det gäller att planera tiden och
strukturera arbetet, då löser sig det
mesta. För att orka arbeta mycket
och ändå vara engagerad i samhället gäller det också att vara ledig
ibland och koppla av ordentligt.
Om fler engagerar sig blir bördan
för var och en inte så stor, avslutar
Johan med ett leende.

Tycker man att det händer för lite får man börja engagera sig. Man kan inte bara gå hemma och gnälla, säger Johan Eriksson
Cander, som nu tar steget in i politiken.
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Ordfläta

Det lodräta ordet avser en grupp som är i fokus

1.

Lödöse museum arbetar för jämlik ……

2.

Modern service som gagnar både medborgare och företagare?

3.

Bra belysning och nattvandrare bidrar till ökad ……

4.

Detta ansvarar regionen för?

5.

Ett viktigt ansvarsområde för kommunen?

6.

För ett hållbart samhälle behöver vi värna om ……

7.

Vi behöver ett Nytt …… för att komma framåt.

8.

I små och medelstora …… skapas jobben

Vinn en bok om Torbjörn Fälldin
Skicka svaret till Bjarne Färjhage, Torskog 104, 463 93
VÄSTERLANDA eller bjarne.farjhage@centerpartiet.se

Ät svenskt
Samhället ställer höga krav
på svensk djuruppfödning
som redan idag har en
mycket låg användning
av antibiotika. I Danmark
används nästan 4 gånger
så mycket antibiotika och i
Tyskland är användningen
15 gånger så stor. Än värre
är det i Spanien med 30
gånger så stor antibiotikaanvändning i djuruppfödningen jämfört med Sverige.
Dessutom är svensk djurskyddslagstiftningen betydligt strängare än i övriga
europeiska länder.
Svenska kommuner köper fortfarande utländskt kött i stor omfattning, men trenden har vänt och det
svenska köttet knappar in på det
importerade. Nu sätter civilminister Ardalan Shekarabi (s) ökad
press på kommuner och landsting
att övergå till svenskt kött helt och
hållet. I en intervju i tidningen
Land Lantbruk uppmanar Ardalan Shekarabi branschen att gå ut
och redovisa vilka kommuner som
ställer djurskyddskrav i sin upphandling och vilka som struntar
i det. Lilla Edets kommun ställer
inga djurskyddskrav i sin livsmedelsupphandling trots att en motion
från Centerpartiet krävt det.
– Vi ser att fler kommuner ställer
krav på att det kött som upphandlas är producerat i enlighet med
svensk djurskyddsstandard. Men
vi är inte i mål ännu, konstaterar
Ardalan.
Han vill sätta mer fart på denna
utveckling.

– Jag uppmanar branschorganisationerna att göra informationen
tillgänglig. Så att alla kommuninvånare kan gå in på en webbplats
och ta reda på vilka djurskyddskrav
som ställs just i deras kommun eller region. Jag lovar att det kommer att ge effekt, fortsätter Ardalan
Shekarabi till Land Lantbruk.
Lagen om offentlig upphandling
trädde i kraft den 1 januari 2017.
Denna nya lag skingrade alla tvivel. Det är fritt fram för stat, kommuner och landsting att servera
svenskt och närproducerat kött.
EUs lagstiftning utgör inget hinder att ställa specifika krav på djurskydd i upphandlingen – så länge
ord som ”svenskt” inte nämns.
- Regeringen har gjort klart i
både livsmedels- och upphandlingsstrategin att kommunerna bör
ställa krav på djurskydd. Därtill
kan Upphandlingsmyndigheten nu
hjälpa kommuner och landsting att
ställa specifika krav utan att riskera
att trampa snett. Allt detta gör att
det inte finns några ursäkter längre,
framhåller Ardalan Shekarabi i sin
intervju med Land Lantbruk.
Lilla Edet i Fokus undrar när
Lilla Edets kommun skall följa inrikesministerns uppmaning som
är densamma som Centerpartiets
motion om etisk livsmedelsupphandling.

Lilla Edets kommun borde ställa högre djurskyddskrav vid upphandling av mat inom barn- och äldreomsorg.
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AB Edethus vill komma igång, men majoriteten verkar inte ha några planer på att gå vidare. Var det endast rådighet över marken som intresserade när man köpte varvet – inget mer, frågar sig Lars Ivarsbo.

Lödöse älvstad

Fokus följer upp projektet
Lödöse älvstad som verkar
gått i stå. Sedan senaste
numret av tidningen har
AB Edethus haft ett antal
styrelsemöten, men då
direktiv och planer saknas
från kommunen, kan inga
beslut fattas och egentligen
händer ingenting just nu.

Hans Erngrens vision om en levande älvstad verkar ta tid. Kommunen
som sedan 2016 haft rådighet över
området verkar inte intresserade av
att förverkliga vad som kan komma
att bli ett av de mest attraktiva bostadsområdena längs Göta Älv. Inte
än på ett tag i alla fall.
Marken, som behöver saneras för
att kunna bli bostadsområde, lig-

ger där den ligger, obrukad. Boendet som huserat ensamkommande
flyktingar är avslutat och inhyser
just nu ett fåtal nyanlända. Det tillfälliga bygglovet som möjliggör att
villan används till boende löper ut
i slutet av 2021 och då behöver detaljplanen vara förändrad om villan
fortsatt ska användas till bostadsändamål.
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Det som nu krävs är att planarbetet kommer igång. Det skulle
innebära möjlighet att nyttja den
nyrenoverade kontorsvillan som
lägenheter i framtiden men också
att kommunen skulle kunna söka
saneringsbidrag från staten. Lars
Ivarsbo sitter med i AB Edethus
styrelse, och han säger så här:
– För att komma någon vart

behöver planarbetet komma igång
för att närma sig en detaljplan.
Men just nu verkar det inte finnas
någon som helst drivkraft från den
sittande majoriteten att påbörja
planering av området. Det är synd.

Banar väg för
säker ridning
Det är nu flera år sedan föreningen Cykelväg i Västerlanda lämnade in underlag
till kommunen och Trafikverket för att få till stånd
en cykelväg. Visionen var
en GCR-bana längs väg 625
mellan Ström och Torskog.
Men kommunen verkar inte
ha några planer på att förverkliga den visionen.
I avsaknad av GCR-banor finns nu
en förening som värnar om goda
ridvägar i området. Vi får en pratstund med Charlott Hermansson,
en av initiativtagarna till Ridvägar
i Västerlanda.

när hästarna trampar sönder ungskott och rötter, vilket leder till att
markägarna får skador på sin skog.
Ambitionen är att tillsammans
med markägare enas om vilka vägar
som är lämpliga att rida på.
Så vad händer nu?
– Vi har just deltagit i en studiecirkel anordnat av LRF där vi har
pratat Allemansrätt och säker hästhållning. Nästa steg är att prata
med markägarna på plats för att se
vad som är möjligt. Det vore skönt
att slippa behöva rida på väg 625.
Det är en farlig väg och bilisterna
visar tyvärr inte mycket hänsyn.

Vad är syftet med denna förening?
– Västerlanda är ett häst-tätt område med över 35 hästägare. Tyvärr
saknas det en sammanhängande
ridled. Vi vill samla alla hästägare
i en förening och verka för att det
finns bra och säkra ridvägar.
Men finns det inte redan en massa stigar och vägar i området?
– Jo, men bara för att det finns
en stig betyder inte det att det är
ok med fri ridning. Problemet är

Det finns över 35 hästägare i Västerlanda.
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Station i blåsväder
Lödöse station behöver
en uppvärmd vänthall. Det
framgick väldigt tydligt
när två representanter för
regionen besökte stationen
en kall februaridag. Ulf Eriksson och Roland Karlsson
fick pröva att med rullstol ta
sig från ena sidan till andra.
Det var både jobbigt och tog
lång tid.
– Det är verkligen ingen bra
tillgänglighet
här, konstaterade Ulf Eriksson(C).
När stationen
byggdes utlovades hisstorn
så snart antalet
resande var över
800 per dag. Det
antalet har passerats med marginal.
– Hisstorn skulle lösa både problemet med tillgänglighet och

behovet av uppvärmd vänthall,
påpekade Jörgen Andersson, en av
initiativtagarna till träffen.
Detta höll både Roland och Ulf
med om men påpekade samtidigt
att det är en lång process.
– Så när kan vi få hisstorn och
övergång som alla andra stationer
mellan Trollhättan och Göteborg
har, undrade Julia Färjhage.
– Det som behövs är att kommunen är tydlig i att kräva detta.
Alla krafter måste hjälpas åt och
påverka de som
kan bidra till att
problemen löses,
avslutade
Roland.

”Lödöse station
behöver en uppvärmd vänthall.”

Att med rullstol försöka åka tåg från Lödöse är ingen lätt uppgift. Det är verkligen ingen bra tillgänglighet här, konstaterar Ulf
Eriksson och Roland Karlsson, båda regionspolitiker.

”Hisstorn skulle lösa
både problemet med
tillgänglighet och behovet av uppvärmd
vänthall, säger Jörgen Andersson (C).”

Företagare med RUTer
I samband med Internationella kvinnodagen brukar
Centerkvinnorna uppmärksamma en lokal företagarkvinna med tårta och
diplom.
Kvinnor är underrepresenterade
som företagare och idag beräknas
endast 30 procent av svenska företag drivas av en kvinna. Utvecklingen går mycket långsamt framåt
och Tillväxtverkets statistik visar
på en ytterst marginell ökning sedan 1970-talet. Samtidigt har just
kvinnors företagande identifierats
som en mycket viktig faktor för
både jämställdhet och ekonomisk
utveckling. I Lilla Edet är endast
drygt 15 procent av företagsledarna
kvinnor.
2018 års tårta och diplom gick
till Irma Pilat som driver RUT-företaget Irmas städservice. Med sina
tjänster underlättar Irma kundernas vardag genom att förenkla livspusslet för barnfamiljer och höja
levnadsstandarden för pensionärer.
Det är oerhört roligt att bli upp-

märksammad för det arbete jag gör,
säger Irma.
Rut-avdraget firar tio år och omsatte under 2017 hela 10 miljarder
kronor. Den sänkta skatten på hushållsnära tjänster har varit en framgångsrik jobbmotor och skapat
över 30 000 nya arbetstillfällen.
Att 75 procent av jobben dessutom
gått till arbetslösa människor visar
tydligt att vi behöver fler jobb med
lägre trösklar.

Årets tårta och diplom gick till Irma
Pilat som driver RUT-företaget Irmas
städservice.
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Fullt hus i Hjärtum
I mars hölls ett välbesökt
kafferep med självaste
”kakdrottningen” Birgitta Rasmusson, känd från
TV-programmet ”Hela
Sverige bakar”. Nästan 150
personer möttes av väldukade bord enligt kafferepskonstens alla regler. Broderade
dukar, kaffeserviser och en
del nostalgidetaljer såsom
kaffekvarnar och serveringskannor prydde borden.
Och det bjöds på betydligt
mer än sju sorters hembakta kakor.
Birgitta Rasmusson, som varit
mångårig bakningsexpert på ICA
provkök, kåserade över ämnet
”Kafferepets historia” och lockade
till många skratt. Hon förklarade
t.ex. hur ordet ”kafferep” uppstått.
”Rep” kom av ordet ” repa”, som
användes under världskrigen då det
rådde brist på de flesta varor. Kvinnorna tog då vara på avlagda kläder,
särskilt stickat, repade upp dem
och gjorde nya plagg. Ofta gjordes
detta på kaffekalas som t.ex. prästfrun bjöd in till.
Det var ofta i prästgårdarna och
herrgårdarna som nya kakor introducerades och bland ortens fruar
ledde det ibland till en tävlan om
finaste bjudningarna. Samtalen
bland kvinnorna handlade ofta om
religion eller politik och har säkert

Fullsatt i Hjärtumsgården när Birgitta Rasmusson, känd från ”Hela Sverige bakar”, var på besök.

bidragit till samhällsutvecklingen.
För ett kafferep rådde en tydlig
etikett, det var viktigt att ta av alla
sorter. Bordsplaceringen var viktig
med prästen i högsätet. Folk visste

exakt hur det skulle vara utifrån
status.
Birgitta Rasmusson berättade
också målande om egna minnen
från uppväxten i Restenäs.

Föreställningen avslutades med
prisutdelningen för cupcaketävlingen som vanns av Anna Johansson. Bakom arrangemanget stod
Centerkvinnorna i Hjärtum/Väs-

terlanda, Centern i Lilla Edet och
Studieförbundet Vuxenskolan.

FRAMÅT!
Det behövs ett nytt ledarskap
som för Lilla Edet framåt.
vill Du vara med och utveckla
Kommunen?
Bli medlem du också!

LILLA EDET

