
LILLA EDET. Opposi-
tionsrådet Madeleine 
Dahlgren (s) är bekym-
rad över den ekono-
miska utvecklingen i 
Lilla Edets kommun.

Flera nämnder 
kommer att uppvisa 
ett underskott när året 
är slut, vilket har fått 
Dahlgren att reagera.

– Jag saknar ledning, 
styrning och kontroll av 
den borgerliga majorite-
ten, säger hon till lokal-
tidningen.

Det som har fått det socialde-
mokratiska oppositionsrådet 
att reagera allra häftigast är 
Samhällsbyggnadsnämndens 
uppdagade minusresultat.

– Första signalen fick vi den 
24 oktober och andra gången 
vi blev informerade i ärendet 
var på kommunstyrelsen en 
dryg månad senare. Först fick 
vi uppgift om att underskot-
tet var på 1,8 miljoner kronor, 
vilket man kunde härleda till 
att återställandet av Högstor-
pdeponin som kostat mer än 
beräknat. Nästa besked var ett 
prognostiserat underskott på 
cirka 7 miljoner kronor och 
på senaste kommunstyrelsen 
var uppgiften korrigerad till 
4,1 miljoner kronor. Vilken 
summa får vi presenterad för 
oss nästa gång? Det är inte se-
riöst, säger Madeleine Dahl-

gren.
Kortfattat uppges under-

skottet bero på flera orsa-
ker inom de avgiftsfinansie-
rade verksamheterna, vatten 
och avlopp samt renhållning. 
Bland annat har avgifterna till 
Rang Sells ökat med cirka 45 
procent sedan juni 2006, då 
en första höjning gjordes från 
875 kronor per ton till 1 075 
kronor per ton. Vid årsskiftet 
06/07 gjordes ytterligare en 
höjning till 1 275 kronor per 
ton. Förvaltningen har inte i 
tid uppmärksammat den kraf-
tiga prisförändringen.

– Det är inte acceptabelt, 
säger Dahlgren.

Föreslår höjd VA-taxa
I ett särskilt ärende till full-
mäktige föreslås en höjning 
av VA-taxan med 5 procent 
för att kunna avgiftsfinansie-
ra verksamhet, vilket skulle ge 
en intäktsökning på 800 000 
kronor. Vidare föreslås en 
höjning av renhållningstax-
an med 3 procent, som skulle 
generera en intäktsökning på 
200 000 kronor.

– På kommunstyrelsens 
sammanträde den 28 no-
vember ville alliansen föreslå 
fullmäktige att samma dag 
ge Samhällsbyggnadsnämn-
den en höjd ram för 2008 
med 2,5 miljoner kronor. Vi 
yrkade på återremiss och fick 
med oss majoriteten på det i 
fullmäktige. Jag tycker att det 

vore korkat av den anledning-
en att man först måste se hur 
det faktiska resultatet ser ut. 
Vi måste se hur bristerna har 
uppkommit och att det inte 
händer igen, säger Madelei-
ne Dahlgren och fortsätter:

– VA-taxan är inte regle-
rad på fem år, så att höja den 
är i sig inte så allvarligt. Men 
att komma med ett sådant för-
slag när vi har haft hela året på 
oss att revidera taxorna anser 
åtminstone jag vara väldigt 
märkligt.

Underskott
Vad det gäller kommunens 
ekonomiska status i övrigt 
förväntas Utbildningsnämn-
den backa 1,5-2 miljoner 
kronor, Individnämnden 1 
miljon kronor, kommunsty-
relsen har aviserat ett under-
skott på 300 000 kronor, likaså 
Omsorgsnämnden. Miljö- 
och byggnämnden redovi-
sar ett litet överskott medan 
Upplevelsenämnden tros 
göra ett nollresultat. Prog-
nosen pekar ändå på att Lilla 
Edets kommun gör ett posi-
tivt resultat för 2008 på cirka 
3-4 miljoner kronor.

– Nämnderna gör ett sam-
manlagt underskott på runt 
8 miljoner kronor, men att 
kommunen ändå gör ett po-
sitivt resultat beror på ökade 
skatteintäkter och att vi inte 
har så dyra finansiella kostna-
der. Det är inget som vi själva 
styr över, säger Madeleine 
Dahlgren.

Du låter upprörd?
– Ja, upprörd och samti-

digt bekymrad över den eko-

nomiska utvecklingen. Jag 
saknar det politiska ledarska-
pet, avslutar Madeleine Dahl-
gren.

FOTNOT. Det blir ett 

extra kommunfullmäktige 
bara för mål- och resurspla-
nen den 19 december. Oppo-
sitionen fick till en bordlägg-
ning av ärendet på onsdagens 

fullmäktigesammanträde. 
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BILDER AV 
VÅRA FÖRFÄDER 

-en utställning om arkeologins historia i 
Göta älvdalen och hur spåren efter våra 

förfäder har tolkats i olika tider. 

16 december - 30 mars 

BARN I BYN 
- en utställning om lek och allvar 

på medeltiden.

DET MEDELTIDA LÖDÖSE
Permanent utställning om liv och 

verksamhet i medeltidsstaden utifrån 
de fynd som gjorts vid de arkeologiska 

utgrävningarna.

VARV & SJÖFART 
Permanent utställning. Producerad i 

samarbete med Varvs- och Sjöfartshistoriska 
föreningen i Göta älvdalen. 

Öppet tisdag-söndag kl 11-16 

Ny 
permanent 

utställning!

Oppositionsrådet bekymrad över ekonomiska utvecklingen

"Kommunen saknar ledning, styrning och kontroll"

Oppositionsrådet Madeleine Dahlgren (s) oroas över den ekonomiska utvecklingen i Lilla Edets 
kommun och riktar frän kritik till den borgerliga majoriteten.      

LILLA EDET. Edet 
Värdshus blir mer än 
bara mat och dryck.

Måndagen den 7:e 
januari öppnar ägarna 
ett hypermodernt gym 
i nyrenoverade källar-
lokaler.

– Det är efterläng-
tat! Idag får ortsborna 
resa ett par mil för att 
kunna ta del av en lik-
nande träningsanlägg-
ning som vi håller på 
att bygga upp här, säger 
Henric Löfström.

Det som tidigare var Edet 
Rasta har blivit Edets Värds-
hus & Hotell. Det var i början 
av sommaren som familjen 
Löfström bestämde sig för 
att gå ur Rasta-gruppen för 
att istället utveckla sitt egna 
koncept.

– Vi vill skapa en egen profil 
och inte vara styrda enligt 
ett franchaiseavtal. Vi håller 
som bäst på att titta över våra 
menyer och genomför en to-
talrenovering av köket och vår 
serveringslinje, säger Henric 
Löfström och tillägger:

– Tanken är att skapa en 
egen nisch. Vi har under en 
längre tid lagat mat enligt 
våra egna recept och avvikit 
från Rastas koncept med halv-
fabrikat. 

Under de tre år som Löf-
ströms drivit verksamheten 
har antalet lunchgäster ökat 

successivt, en utveckling som 
man vill ska fortsätta.

– Många av våra kunder är 
resande, men vi har också en 
hel del lunchgäster från orten 
vilket är väldigt kul. Vi värnar 
om båda dessa kundgrupper, 
säger Henric Löfström.

Nästa steg i utvecklingen 
av Edets Värdshus & Hotell 
blir det gym som öppnas i käl-
larvåningen. Active Health 
& Fitness kommer att drivas 
som ett separat bolag och er-
bjuda ett komplett utbud av 
redskap för styrke- och kondi-
tionsträning. En separat lokal 
för gruppträning ska också i 
ordningsställas och det blir 
även plats för solarium.

Totalrenovering
– Det sker en totalrenovering 
av hela källarvåningen, vilket 
även inkluderar två omkläd-
ningsrum. Det kommer att bli 
superfräscht med ett italienskt 
stengolv varvat med parkett. 
På sikt hoppas vi kunna kom-
plettera verksamheten med 
exempelvis massage, säger 
Henric Löfström och fort-
sätter:

– Vi gör den här satsningen 
i samarbete med ett nystartat 
Lilla Edet-företag vid namn 
X-Fit, som kommer att ansva-
ra för gruppträning, person-
lig träning, kostrådgivning 
och så vidare. Det här ligger i 
tiden och vi känner att vi gör 
något bra för kommunens in-

vånare och företag.
I samband med uppstarten 

i januari planeras det för en 
öppet hus-vecka, där gäster-
na ska ges möjlighet till kost-
nadsfri träning.

– De som kommer hit ska 
inte behöva gå hem besvik-
na. Vår anläggning blir ett så 
kallat showroom för Nordic 
Gym, vilket innebär att vi 

alltid kommer att ha den se-
naste träningsutrustningen, 
säger Henric Löfström.

Ska man tro på en anstorm-
ning till Active Health & Fit-
ness redan första veckan, av 
besökare som avgivit nyårs-
löfte om ett friskare liv med 
regelbunden träning?

JONAS ANDERSSON

Edets Värdshus öppnar gym

I LILLA EDET
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

I källarvåningen på Edets Värdshus & Hotell kommer Henric 
Löfström öppna ett gym med tillhörande gruppträningslokal.


