
LILLA EDET. En 
avsiktsförklaring har 
nu givits av fullmäk-
tige beträffande det 
urgamla posthuset i 
centrala Lilla Edet. 

Detta innebär att köpa-
ren, Ownit AS, redan pla-
nerar för en ombyggnad 
av kvarteret samtidigt som 
Lilla Edets kommun kan gå 
igång med detaljplanearbe-
tet, som beräknas ta ett år.

– Håller konceptet skri-
ver vi sedan ett köpeavtal. 
Köpeskillingen är fastlagd 
till cirka en och en halv 
miljon kronor, säger kom-
munalrådet Bjarne Färj-
hage (c).

Köparen har för avsikt 
att bygga affärer i markplan 
och lägenheter i andra plan 
samt på vindsvåningen.

– Det känns väldigt po-
sitivt att vi nu har tagit en 
avsiktsförklaring i fullmäk-
tige. Med tanke på hur det 
gick med vårt senaste pro-
jekt, har vi en större bered-
skap den här gången. Jag 
måste dock medge att vi är 
försiktigt optimistiska, av-
slutar Bjarne Färjhage.

JONAS ANDERSSON
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LILLA EDET. I den enkätun-
dersökning som genomförts 
av folkpartiet i Lilla Edet om 
den svenska skolan visar 
det sig att det nästan råder 
total enighet om bättre ord-
ning och reda genom att 
lärarna får mer befogenhe-
ter. 

Hela 95% av de sva-
rande ansåg till exempel 
att lärarna ska få beslagta 
mobiltelefoner som stör på 
lektionen.

– I enkäten kunde man komma med 
egna förslag på förbättringar och de 
flesta av de förslagen handlar om att 
lärarna ska få mer befogenheter för 
att det ska bli bättre ordning och 
studiero, säger Britt-Marie Palm-
crantz (fp), fullmäktigeledamot i 
Lilla Edet.
Undersökningen har genomförts 
vid Ica Matkassen i Lödöse och 
Boströms i Lilla Edet. Cirka 300 
personer svarade på enkäten, som 
kommer att vara en del av en stor 
riksundersökning folkpartiet ge-
nomför. Resultatet från hela Sveri-
ge presenteras senare i sommar.

Tre frågor ställdes i undersök-
ningen. En handlade om från vilken 
årskurs eleverna ska få betyg, en om 
ordning och reda och exemplet med 
att beslagta mobiltelefoner och den 
tredje handlade om vad man tror 
om den nya lärlingsutbildningen.

När det gäller betygen var svaren 
mer spridda än för de övriga frågor-
na, men 91% svarade att det vore 

bra med betyg tidigare än årskurs 
8 som idag. 26% tyckte att årskurs 
6 var lagom, medan såväl årskurs 
3 som årskurs 7 kryssades av 18%. 
Bara 2% ansåg att det inte skulle 
finnas betyg alls.

När det gäller frågan om ord-
ning och reda svarade alltså hela 
95% att de anser att lärare ska få 
beslagta mobiltelefoner som stör. 
3% hade motsatt åsikt och resten 
svarade vet ej.

Den tredje frågan handlade om 
tron på att den föreslagna lärlings-
utbildningen ska leda till att fler 
unga får jobb. 81% svarade ja, 2% 
svarade nej och 17% hade ingen 
uppfattning.

Väldigt många tog chansen 
att skriva ned egna förslag på hur 
skolan skulle bli bättre. De flesta 
handlade på något sätt om ordning 
och reda. ”Mer befogenhet åt lärar-
na”, ”Bort med mobiler och kepsar” 
samt ”Inför ordning och uppföran-
debetyg” dominerade. Men det 
var också många som föreslog åt-
gärder för bättre kvalitet i skolan. 
”Mindre klasser”, ”Fler lärare” och 
”Fler speciallärare” var några av de 
förslag som kom från många sva-
rande.

– Den här undersökningen visar 
att vi är rätt ute i skolfrågorna. De 
förändringar som folkpartiet och 
alliansregeringen nu successivt ge-
nomför i skolan stöds av allmän-
heten, åtminstone i Lilla Edet och 
Lödöse, säger Britt-Marie Palm-
crantz.                                   ���

Lilla Edetborna vill ha 
ordning i skolanLILLA EDET. Från plats 229 till 

251.
Det blev facit för Lilla Edets 

kommun i Svenskt Näringslivs 
ranking över företagsklimatet i 
Sverige.

– Jag hade hellre sett att vi 
hade klättrat några placeringar, 
men å andra sidan är resultatet 
ingen katastrof, säger närings-
livssekreterare Kjell Hermans-
son.

På den sexgradiga skalan över det sam-
manfattade omdömet om företagskli-
matet tappade Lilla Edets kommun 
blott en tiondel, från 3.1 till 3.0. Detta 
gav dock konsekvenser i rankinglistan 
och gjorde att Lilla Edet rasade hela 22 
placeringar.

– Jag kan inte peka på något som har 
blivit så mycket sämre jämfört med den 
undersökning som gjordes året innan. 
Däremot finns det ett antal ranking-
grundande faktorer som tynger oss 
rejält sedan flera år tillbaka. Jag tänker 
bland annat på kommunalskatten, den 
relativt låga utbildningsnivån och vår 
infrastruktur. Det spelar ingen roll att 
vi har en fyrfältsväg och tågstation på 
gång. Det är den dag som infrastruk-
turen är utbyggd och klar som vi kan 
tillgodogöra oss ett högre betyg, säger 
Kjell Hermansson.

Hermansson har analyserat ranking-
listan och där kunnat konstatera att 
bara fyra av Göteborgsregionens tret-
ton kommuner gick framåt i årets mät-
ning.

– Tvärtom var det i Fyrbodal där bara 
en kommun backade. Jag har dock inget 
bra svar på varför vi ser en sådan utveck-

ling, säger Hermansson.
Trots den försämrade totalplacering-

en låter sig inte Kjell Hermansson vara 
alltför nedstämd.

– När jag är ute och träffar företa-
garna i kommunen är tongångarna op-
timistiska. Jag vet också att kommunsty-
relsens ledamöter är ute och gör före-
tagsbesök och förhoppningsvis kan det 
avspegla sig i positiv mening när svaren 
ska in nästa gång.

Det finns ingen konkret åtgärd som 
Företagscentrum tänker vidta för att 
trenden ska vända uppåt igen?
– Inte mer än att vi kommer att fortsät-
ta med våra dialogmöten två gånger per 
år. Jag tror det är jätteviktigt att politi-
ker, tjänstemän och företagare möts på 
samma bana. Det är en förutsättning för 
att skapa ett bra näringslivsklimat i kom-
munen, avslutar Kjell Hermansson.

JONAS ANDERSSON

Lilla Edet har dalat på 
Svenskt Näringslivs ranking

Kjell Hermansson, näringslivssekrete-
rare i Lilla Edets kommun.

Fullmäktige 
har avsikten 
klar för post-
huset

LILLA EDET. En histo-
risk budget!

Så har majoriteten 
i Lilla Edets kommun 
valt att benämna 2008 
års budget.

– Efter flera år av 
målmedvetet arbete 
kan vi äntligen göra 
flera av de satsningar 
vi strävat efter. Det 
skall dock erkännas att 
det har tagit lite längre 
tid än vad vi trodde och 
hoppades från början, 
säger kommunalrådet 
Bjarne Färjhage (c).

Det var en samling muntra 
politiker från majoriteten som 
kallade till presskonferens i 
förra veckan för att avslöja 
sin mål- och resursplan för det 
kommande budgetåret. Med 
stor optimism presenterade 
Bjarne Färjhage, tillsammans 
med allianskollegorna Ca-
milla Waltersson Grönvall 
(m), Anders Högström (fp), 
Marie-Louise Nielsen (kd) 
och Mats Carlström (mp) 

inriktningen på de satsning-
ar som planeras att genomför-
as under 2008. Stort utrymme 
skall skapas åt att försköna det 
så kallade offentliga rummet, 
att snygga upp utemiljöer i 
kommunen. Exploatering av 
nya bostadsområden, främst 
i Lödöse men även på andra 
håll i kommunen, är också ett 
prioriterat område.

– Saneringen av en svårt 
misskött ekonomi  har varit 
tuff och tagit lång tid, men 
börjar nu ge resultat. Det 
känns som om vi står inför 
en tydlig vändning och det 
är himla kul. Att kunna pre-
sentera en budget med stora 
satsningar samtidigt som vi 
planerar ett överskott på 9,3 
miljoner kronor är en kom-
bination som vi har längtat 
efter, säger Camilla Walters-
son Grönvall.

Öka invånarantalet
Ett tydligt mål som majori-
teten för fram är ett ökat in-
vånarantal med 130 personer 
per år. I takt med den utbygg-
da infrastrukturen samt kom-

munens planläggande av nya 
bostadsområden anser man 
det vara en fullt realistisk mål-
sättning.

– Förutsättningarna att vi 
ska lyckas är väldigt goda. Vi 
har bland annat fjorton detalj-
planer på gång och vi plane-
rar för en tydlig förstärkning 
av vår samhällsbyggnadsav-
delning, säger Bjarne Färjha-
ge och fortsätter:

– Redan nu märker vi att ef-
terfrågan på bostäder i kom-
munens södra del har ökat och 
när tågstoppet i Lödöse blir 
verklighet kommer intresset 
att öka ytterligare.

Det senaste decenniet har 
emellertid statistiken visat på 
ett vikande befolkningsunder-
lag för Lilla Edets kommun, 
men nu tror alltså majoriteten 
att spiralen ska vända uppåt.

– Vi måste bli bättre på att 
marknadsföra vår kommun 
och den goda basservice som 
vi har att erbjuda inom exem-
pelvis äldreomsorg och barn-
omsorg. Till skillnad från 
många av våra grannkommu-
ner har vi inga köer, säger Ca-

milla Waltersson Grönvall.
Anders Högström välkom-

nar också den marknadsstra-
tegi som ska tas fram under 
hösten. Han vill inte spekule-
ra i hur det ska ske, men kon-
staterar:

– Att marknadsföra kom-
munen utan att snygga upp 
i Lilla Edet vore inte klokt. 
Först och främst gäller det att 
se över det offentliga rummet, 
det vill säga gator, torg och 
utemiljöer. En gratis del i 
marknadsföringen blir sedan 
närheten till Göteborg, säger 

Högström.
Den 20 juni kommer kom-

munfullmäktige att behandla 
budgeten för 2008.

Delårsrapporten
Slutligen kan nämnas att 
kommunstyrelsens arbets-
utskott fick delårsrapporten 
för 2007 presenterad för sig 
vid ett sammanträde i ons-
dags. Det budgeterade målet 
på 5,6 miljoner kronor i över-
skott ser ut att landa på strax 
under 5 miljoner kronor.

– Målet kvarstår dock. Med 

tanke på de förändrade förut-
sättningarna i arbetsmark-
nadspolitiken, som tving-
at oss till omdisponeringar i 
fullmäktige, så tycker jag ändå 
att vi ska vara nöjda. Det är 
trots allt bara små avvikelser vi 
pratar om. Det tyder också på 
att vi har en omställningsbar 
organisation i kommunen, av-
slutar Bjarne Färjhage.

Majoriteten presenterade 
historisk budget

I LILLA EDET
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

En offensiv satsning på det offentliga rummet har utlovats i majoritetens budget för 2008. 
Från vänster Mats Carlström (mp), Marie-Louise Nielsen (kd), Bjarne Färjhage (c), Camilla 
Waltersson Grönvall (m) och Anders Högström (fp).
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