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* SEAT Prislån 36 mån, 30% kontant, 45% restskuld, rörlig ränta STIBOR 90 dagar 07-03-26, uppl. och aviavgift (autogiro) tillkommer (eff. rta 6,56%).  SEATs finansieringslösning för dig som privatperson. 
Du väljer den SEAT-modell som passar just dina behov och betalar 1% av bilens pris per månad. Enkelt, tryggt och bekvämt! Välkommen till din SEAT-återförsäljare så berättar vi mer.  

SEAT Ibiza 1,4 Sport 85 hk. Blandad körning 6,5 l/100 km, CO2 155 g/km. Miljöklass 2005. 2 års nybilsgaranti, 3 års vagnskadegaranti, 3 års lackgaranti, 12 års rostskyddsgaranti samt SEAT Service® Mobility.
Bilen i annonsen kan vara extrautrustad. Erbjudandet gäller ett begränsat antal lagerbilar av modellerna SEAT Ibiza 1,4 Sport  85 hk och SEAT Cordoba 1,4 Sport 85 hk. Vi reserverar oss för eventuell slutförsäljning.

Förverkliga din bildröm i sommar!
Drömmer du om att möta sommaren i en helt ny och 

fräsch bil? Då är SEAT Ibiza bilen för dig. Den är full av

energi och entusiasm, något som kommer smitta av sig på både 

dig och din omgivning. Just nu finns SEAT Ibiza 1,4 Sport för 

omgående leverans hos din återförsäljare. Provkör redan idag 

och upplev känslan av upprymdhet – till ett pris som är 

nästan oslagbart! 

SEAT Ibiza 1,4 Sport

från 118.500 kr 
eller 1.185 kr/mån*
Rikligt utrustad med bl.a. helautomatisk klimatanläggning, 

5 dörrar, ESP, ABS, 16" lättmetallfälgar, sportratt i läder, 

sportstolar, 4 krockkuddar, fjärrstyrt c-lås och elhissar fram.

LILLA EDET. Sveriges 
första sluss byggdes i 
Lilla Edet 1607.

I lördags firade den 
400 år.

– Slussen pekar på 
Lilla Edets betydelse 
och är en del av vår 
stolthet och identitet, 
sade kommunalrådet 
Bjarne Färjhage (c) i 
sitt jubileumstal.

I lördags var det dukat till fest 
i Lilla Edet. Farhågorna om 
regn besannades lyckligtvis 
inte och därför kunde 400-
årsjubileet av Sveriges första 
sluss genomföras precis enligt 
ritningarna.

– Det var med stor glädje 
som jag konstaterade att solen 
lyste in genom fönsterrutan i 
morse, säger näringslivsse-
kreterare Kjell Hermans-
son som hade sytt ihop pro-
grammet.

Det inleddes med kanin-
hoppning utanför Folkets Hus 
på morgonen, vilket pågick 
under hela dagen. Från tidig 
förmiddag kunde allmänhe-
ten åka med M/S Elfkung-
en från Ströms sluss. Många 
kommuninvånare tog chan-
sen till en gratistur i Göta älv 
denna sköna junilördag.

– Helt klart ett uppskattat 
inslag i jubileumsfirandet. På 
fredagskvällen ordnade dess-
utom Företagscentrum en 
kanaltur med M/S Elfkung-

en dit kommunens företaga-
re hade bjudits in. Det blev en 
mycket trivsam afton, säger 
Kjell Hermansson.

Klockan tolv hölls en sär-
skild jubileumsceremoni vid 
Alfon Hagströms plats. Mu-
sikunderhållning av Lilla 
Edets Musikförening följdes 
av högtidliga tal av kommu-
nalrådet Bjarne Färjhage 
och chefen för Sjöfartsver-
ket, Ingvar Dyberg.

Färjhage gav en histo-
risk redogörelse för Sveriges 
äldsta sluss och pekade på den 
betydelse som den kommit att 
få för Lilla Edet som ort.

– Både Gustav Vasa och 
Johan III var inblandade, 
men det var Karl IX som såg 
till att genomföra och aktivt 
stärka Göteborgs ställning 
med denna sluss. År 1607 togs 
den i bruk första gången. 1784 
var utbyggnaden av slussen 
klar och det var först på 1800-

talet som Trollhättan fick sin 
första sluss. 1832 var nästa 
sluss i Lilla Edet klar, nämli-
gen den på Strömssidan. Slus-
sen på Ström kom sedan att 
byggas ut 1909, sade Färjha-
ge och fortsatte:

– När vi nu står här 400 år 
efter det att Sveriges första 
sluss byggdes kan vi konstate-
ra att den som kulturarv utgör 
en del av Lilla Edets stolthet 
och identitet.

Ingvar Dyberg under-
strök Göta älvs betydelse som 
farled och vad fartygstrafiken 
innebär för näringslivet i re-
gionen.

– En modern Vänerbåt kan 
lasta 4 400 ton, vilket motsva-
rar 130 långtradare med släp. 
Jag vet att en del kan känna 
frustration när broklaffen står 
i upprätt läge och ett fartyg 
skall igenom, men det kan det 
vara värt istället för att vänta 
på 130 långtradare som skall 

passera då du ska ut på E45. 
Det kan vara en liten tröst i 
sammanhanget, sade Ingvar 
Dyberg och tillade:

– Sjöfarten generar också 
20 000 arbetstillfällen och av 
den anledningen är den oer-
hört viktig för näringslivet.

Slutligen skickade Ingvar 
Dyberg en passning till Bjarne 
Färjhage om att låta Lilla 
Edets kommun ta över drif-
ten av gästhamnen på orten.

– Det borde finnas en ut-
vecklingspotential, det passe-
rar trots allt 3 500 fritidsbåtar 
om året förbi Lilla Edet, upp-
lyste Dyberg.

Som avslutning på lör-
dagens slussfirande passade 
SFK Laxen på att inviga ett 
nytt trapptorn på Lilla Edet-
bron.

Allmänheten gavs möjlighet 
att åka med på en gratis ka-
naltur med M/S Elfkungen i 
samband med 400-årsfiran-
det av Sveriges första sluss i 
Lilla Edet.

Alfon Hagström, före detta 
underhållschef vid Vattenfall, 
vid den plats som han har 
fått uppkallat efter sig. Det 
var här som lördagens 400-
årsfirande ägde rum.

Chefen för Sjöfartsverket 
Ingvar Dyberg höll tal på ju-
bileumsdagen…

…liksom kommunalrådet 
Bjarne Färjhage.

VID SLUSSEN
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

LILLA EDET. Det råder 
inga stora skillnader 
mellan oppositionens 
budgetförslag kontra 
majoritetens. 

Socialdemokraterna 
och vänsterpartiet 
anser dock att de så 
kallade mjuka frågorna 
måste lyftas fram på 
ett tydligare sätt.

– Det är jättebra att 
majoriteten vill satsa 
på vår utemiljö, men 
det måste finnas en 
social dimension också, 
säger kommunalrådet 
Madeleine Dahlgren.

Det finns ett område där op-
positionens och majoritetens 
budgetförslag för 2008 skil-
jer sig åt. Socialdemokrater-
na och vänsterpartiet vill satsa 
1,5 miljoner kronor mer på 
Individnämnden, medel som 
skulle vara direkt riktade till 
arbetsmarknadsavdelningen.

– Det är pengar som har 
dragits in av nuvarande re-
gering. Vi vill anställa två 
jobbcoacher, en fältsekrete-
rare och dessutom satsa 200 
000 kronor på feriejobb, säger 
Madeleine Dahlgren.

I övrigt vill oppositionen 
tillföra Upplevelsenämnden 
ytterligare 150 000 kronor för 
traditionell fritidsgårdsverk-
samhet samt 400 000 kronor 
för kulturverksamhet.

– Det beror på att det knap-
past finns någon vuxenkultur 
i vår kommun, säger Dahl-
gren.

I vänsteralliansens budget-
förslag ges också utrymme att 
anställa en EU-samordnare 
samt att kommunen tar hela 

kostnaden för en folkhälsose-
kreterare.

– Vi vet att det finns mycket 
pengar att hämta inom EU, 
men som vi inte kommer åt. 
Det är för att ingen bevakar 
dessa frågor. Jag tror att en 
EU-samordnare hade beta-
lat sig själv inom en ganska 
snar framtid. Vad det gäller 
folkhälsosekreterare hoppas 
Bjarne Färjhage och hans 
kompisar på bidrag från Läns-
styrelsen, medan vi tycker det 
är dags att permanenta denna 
tjänst.

Noteras bör också att (s) 
och (v) inte vill ha någon 
avgift i samband med besök på 
återvinningscentralen, utan 
anser att det ska vara gratis. 
Det skulle innebära ytterliga-
re 500 000 kronor till Sam-
hällsbyggnadsnämnden.

– Det beräknade över-
skottet i majoritetens budget 
ligger cirka två miljoner 
kronor högre än vårt förslag. 
Det är pengar som vi vill satsa 
i verksamheten och som vi 
anser vara nödvändiga, avslu-
tar Madeleine Dahlgren.

Oppositionen 
efterlyser social 
dimension i bud-
geten

Madeleine Dahlgren (s)

Sveriges förstSveriges första sluss firade 400 årade 400 år
Lilla Edets Musikförening underhöll med pampiga toner.Lilla Edets Musikförening underhöll med pampiga toner.
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