
LILLA EDET.  Framtiden 
för det gamla posthuset 
är fortfarande oviss.

Förhandlingar mellan 
kommunledningen och 
fastighetsägaren pågår 
alltjämt, men några 
beslut är inte tagna.

– Jag för positiva 
diskussioner med Bernt 
Ivarsson och hans före-
trädare. Det är allt jag 
kan säga i nuläget, för-
klarar oppositionsrådet, 
Madeleine Dahlgren (s).

Om det blir någon mc-klubb 
som flyttar in i det gamla post-
huset på Göteborgsvägen 

återstår att se. Kommunled-
ningen har vädjat till fastig-
hetsägaren att inte hyra ut till 
mc-klubben och nu hoppas 
man alltså på ett positivt hän-
delseförlopp.

– Bara att det förs diskus-
sioner ser jag som väldigt po-
sitivt. Fastighetsägaren har 
tagit fasta på vår vädjan, nu 
handlar det om på vilket sätt 
man kan finna hyresgäster 
till fastigheten, säger kom-
munalrådet Bjarne Färjhage 
(c) vars sinnesstämning är be-
tydligt mer hoppfull nu än för 
en månad sedan.

– Så länge diskussionerna 
pågår är jag förhoppnings-
full, säger Färjhage och fort-

sätter:
– Det finns många olika 

yttringar från våra kommu-
ninvånare, men huvudpar-
ten anser att vi ska agera så 
att det inte kommer hit något 
mc-gäng. Det är min tolkning 
av signalerna jag fått.

Madeleine Dahlgren har 
tydligt deklarerat att hon inte 
vill se någon mc-klubb i Lilla 
Edet och är precis som Färj-
hage ganska optimistisk.

– Jag tror att vi kan hitta en 
lösning som är bra för båda 
parter, avslutar Dahlgren.
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Den 27/4 har Lödöse/Nygård seriepremiär, 
då har vi på ICA Matkassen utmanat 
ICA Boströms på en 7-mannamatch! 

MISSA INTE DET!

Socialdemokraterna i 
Lödöse har hållit års-
möte i partilokalen, 

Lyckhem. Av verksamhets-
berättelsen framgår att de 
öppna temamötena mött 
gensvar hos Lödöseborna. 

Äldrevård och omsorg, 
plan- och byggfrågor, riks- 
och kommunalpolitik har 
stått på dagordningen. Plan-
promenaderna i Tingberg/
Pingstalund har uppskattats 
och föreningen har lämnat 
in synpunkter och förslag 

om hur vi anser att området 
skall bebyggas.

Trots god aktivitet och 
något ökat röstetal i valdi-
striktet blev valet en miss-
räkning. Regeringsmakten 
förlorades och lokalt lycka-
de vi inte återta styret i kom-
munen.

Det blev skifte på ordfö-
randeposten då Erik Olson 
hade avböjt återval. Gert-
Ove Andersén tog över och 
kassör är Valter Persson, se-
kreterare Karl-Olof Blom-

gren, vice ordförande Erik 
Olson och vice sekreterare 
Göran Kristiansson. Ersät-
tare är Jonna Niklasson och 
Marie Ternbom.

De båda styrelseleda-
möterna Gunvor och Nils 
Vendel avtackades med 
blommor efter många års 
arbete i föreningen.

För Lödöse Socialdemokratiska 
Förening

Erik Olson, 
vice ordförande

Vi har tre större aktö-
rer på bostadsmark-
naden i Lilla Edet, 

GeKå, Calebo och Leifab. 
Därutöver finns det ganska 
många mindre bolag och en 
del av dem har inte sitt säte 
ens i Västsverige.

En bostadsförmedling 
skulle kunna bli ett bra in-
strument för att inte få så 
segregerande boenden i 
kommunen. Det skulle också 
kunna hjälpa oss i vår plane-
ring med, förhoppningsvis, 
kommande bostadsförsörj-
ningsplan.

Enligt lag om kommuner-
nas bostadsförsörjningsan-
svar kan man läsa i 3§: ”Om 

det behövs för att främja bo-
stadsförsörjningen skall en 
kommun anordna bostads-
förmedling.” Man kan också 
läsa i 4§: ”Kravet på förmed-
ling efter kötid skall inte 
hindra att ett begränsat antal 
lägenheter som är tillgängli-
ga för kön fördelas enligt ett 
förtursystem.”

Detta innebär att vi skulle 
kunna prioritera ett visst 
antal lägenheter till exem-
pelvis våra ungdomar, likaså 
till våra äldre i bostadsområ-
den som kan anses mer för-
delaktiga för dem ur ett till-
gänglighetsperspektiv.

Med en kommunal bo-
stadsförmedling kan Lilla 

Edets kommun också lägga 
fast den sociala bostadspoli-
tiken som skall råda i kom-
munen vilket är mycket vik-
tigt.

Med hänvisning till ovan-
stående föreslår jag att Lilla 
Edets kommun startar en 
kommunal bostadsförmed-
ling.

Madeleine Dahlgren
Socialdemokraterna

Förhandlingarna om 
posthuset fortsätter

Det är fortfarande oklart om det blir någon mc-klubb eller ej som flyttar in i det gamla post-
huset.

LILLA EDET
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Dahlgren motionerar om 
kommunal bostadsförmedling
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