
– Beslutet i Lilla Edets fullmäktige 
om att kommunen ska finansiera 30 
procent av Folkets Hus renovering 
är bara en del av ett slarvigt berett 
ärende som kommer att kosta skat-
tebetalarna mycket pengar under 
lång tid framöver.

Det säger Anders Högström och 
Britt-Marie Palmcrantz, ordförande 
respektive gruppledare för Folkpar-
tiet i Lilla Edet/Lödöse som yrkade 
på återremiss.

Totalt kostar renoveringen bortåt 30 miljo-
ner. För kommunen handlar det om en inves-
tering på cirka nio miljoner kronor och dess-
utom får kommunen punga ut med ett drifts-
bidrag på minst 1,9 miljoner om året. Totalt 
hamnar alltså kommunens årliga kostnad på 
minst 2,5 miljoner.

– Det är siffrorna i kommunchefens tjäns-
teskrivelse, men slutnotan vet vi inte, säger 
Anders Högström och tillägger:

– Vad får vi i Lilla Edet för de pengarna? 
Jo, det vi redan har – fast i modernare tapp-
ning och snyggare.

Helomvändning
Inom majoriteten (fp, kd, c, m och mp) var 
man överens den 5 november om att skjuta på 
ärendet med motiveringen att det var för dyrt 

och att man ville se alternativa förslag till kul-
turhus. Detta redovisades av Bjarne Färjha-
ge (c) vid kommunstyrelsens sammanträde på 
fråga från Madeleine Dahlgren (s). Därefter 
(när bland annat Bjarne Färjhage och Camilla 
Waltersson Grönvall (m) var i Afrika) hände 
något som fick Folkets Hus-frågan att föränd-
ras helt. Plötsligt var frågan ett beslutsärende i 
såväl kommunstyrelse som kommunfullmäkti-
ge den 28 november (samma dag).

Kvällen före, 27 november, hade majoritets-
partierna ett långt möte där det visade sig att 
bara fp och mp stod fast vid det tidigare be-
slutet. Centern och kristdemokraterna hade 
ändrat uppfattning och fick sällskap av mode-
raterna i sista stund.

– Skälet till att de tre partierna ändrade sig 
var rädslan för att Folkets Hus skulle gå miste 
om ett eventuellt bidrag från Boverket, säger 
Anders Högström.

Bättre valuta
Folkpartiet tror att invånarna kan få bättre 
valuta för pengarna. 

– Men den utredning som kommunstyrel-
sen beställde av kommunchefen i januari har 
inte genomförts och då vet vi inte, säger Britt-
Marie Palmcrantz.

Kommunstyrelsen ville då ha belyst hur be-
hovet av samlingslokaler bäst skulle kunna till-

godoses. Men något alternativ till ombyggnad 
av Folkets Hus gamla lokaler har inte presen-
terats.

– Vi tror att Lilla Edet har behov av en riktig 
konsertlokal med riktigt bra akustik i en flex-
ibel byggnad som kan användas till det mesta, 
säger Anders Högström.

Storleksmässigt ska den anpassas till Lilla 
Edets behov och inte vara något skrytbygge, 
anser folkpartiet.

– Enligt de uppgifter vi fått fram torde en 
sådan byggnad kunna vara 1.000 kvadratme-
ter stor och kosta ungefär 20 miljoner, säger 
Anders Högström.

I förslaget till renovering av Folkets Hus re-
dovisas att resultatet blir 2 000 kvadratmeter 
för 30 miljoner.

– Detta är fel. Samlingslokalen, biolokalen 
och nödvändiga utrymmen till dessa är inte 
större än 1 000 kvadratmeter. Resten är kök, 
restaurang, kontor och utrymmen som ”blir 
över” i det gamla huset. Varför ska kommu-
nen vara med och investera i dessa utrymmen? 
frågar Anders Högström.

Blir inte som nytt
Den akustik och känsla som det blir i ett nytt, 
välplanerat hus sätter gamla väggar, tak och 
konstruktioner stopp för i gamla Folkets 
Hus.

– Nej, det bästa vore om vi byggde ett nytt 
kulturhus och lät Leifab (eller någon annan) 
köpa och bygga om gamla Folkets Hus till ett 
attraktivt seniorboende med matsal, mitt i cen-
trum, säger folkpartisterna.

Folkpartiet är inte alls främmande för att 
Folkets Hus-rörelsen kan få erbjudande om 
att driva kulturhuset, men tror säkert det finns 
andra lösningar också.

Anders Högström
Ordförande, Folkpartiet Lilla Edet/Lödöse
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Skulle här gärna vilja ställa en enkel 
fråga till Sverigedemokraten Börje 
Ohlsson

angående motionen som lagts gällande 
Ledetvägen.

Har själv bott i många år på just den vägen 
och arbetat i Göteborg. Bussens enkelrikt-
ning innebar en avsevärd förbättring. Ti-
digare var det stora problem när två bussar 
möttes. Ganska ofta körde då en av bussar-
na upp på den smala trottoaren som på vissa 
sträckor dessutom endast finns på ena sidan 
av vägen. Vilket innebar stora risker för både 
skolbarn och inte minst för våra gamla på 
Björkliden, som ofta också hade en rullator.

Tror själv på en enkelriktning av vägen. 
Det skulle naturligtvis innebära lite längre 
körsträcka för de boende , men avstånden rör 
sig ju om ganska små sträckor.

Nu till frågan: hur skulle detta funge-
ra med en Flexlinje, för de som arbetar i en 
annan del av kommunen eller till och med i 
en helt annan kommun. Hur skulle de som 
börjar sitt arbete eller  skolgång i Göteborg 
tidigt på morgonen och skall hem efter kl. 
16.00, komma till dessa busshållplatser som 
nämns i motionen. Ett exempel: om jag bor 
på Furulundsvägen så högt upp som möj-
ligt ,skall med buss som går vid 5 eller sex-
tiden en mörk vintermorron, traska ner till 
Alingsåsvägen. Jag skulle inte tänka mig 
att det låter speciellt lockande . Detsamma 

gäller ju även sent på kvällar och nätter. Som 
förälder till tonåring skulle jag aldrig kunna 
tänka mig denna situation. Kan inte tänka 
mig att de som har bil skulle parkera den vid 
de moderna terminalerna som skulle byggas 
upp, för att sedan byta till buss.

Nu till den finansiella biten av förslaget . 
Vem skall bekosta den s.k. flexlinjen och den 
planerade utbyggnaden av terminaler? Skall 
de resande betala ytterligare kostnader för 
att ta sig till sina arbeten, skolor m.m.

Så Börje kan Du på ett lättförklarigt sätt 

redogöra för oss innevånare i Alafors som 
skulle drabbas av detta för mig helt orealis-
tiska förslag.

Hur det skulle fungera i verkligheten.
En mycket förvirrad 

Alaforsbo
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På vilket sätt har Börje Ohlsson tänkt ta strid för Ledetvägen?

Anders Högström (fp) om renoveringen av Folkets Hus
"Detta kan bli dyrt för Lilla Edet-borna"
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Folkets Hus byggs om för 28 miljoner
– Om- och tillbyggnaden beräknas klar hösten 2009
LILLA EDET. Lilla Edet 
ska få en helt ny arena 
för kultur, nöjen, bio, 
kurs och konferens.

Folkets Hus ska 
genomgå en om- och 
tillbyggnad av alla sina 
lokaler för en beräknad 
kostnad om 28 miljoner 
kronor.

– Det är bara att 
gratulera kommun-
invånarna. Lokalerna 
som vi har är från 1953 
och har gjort sitt. Nu 
startar en ny epok av 
kultur och nöjeslokaler i 
Lilla Edet, säger Folkets 
Hus-chefen, Tommy 
Hallenberg.

Det går inte att ta miste på 
Tommy Hallenbergs glädje 
efter kommunstyrelsens 
beslut om att medverka till 
om- och tillbyggnaden av 
Folkets Hus. Allt sedan han 
tillträdde arbetet som chef för

– Vi går mot en ny tid i Lilla 
Edet. I framtiden kommer vi 
få ett levande centrum där vi 
kommer att ha liv och rörel-
se dygnet runt. Folkets Hus 
och dess nya fasad kommer att 
ändra karaktären på fastighe-
ten. Utanför entrén skapas en 
gågata med tillhörande torg-
plats och på så sätt blir det en 
naturlig mötesplats för orts-
borna, säger Tommy Hallen-
berg.

2000 kvm
Nya Folkets Hus kommer att 
få en totalyta på 2 000 kva-
dratmeter. Inomhus kommer 
alla ytskikt att bytas ut, så som 
takbelysning, väggar och golv. 
Huset kommer delvis att få 
nya planlösningar, med nya 
foajéer och utrymmen som 
kommer att kunna användas 
flexibelt för flera olika an-
vändningsområden. All ven-
tilation, el och vvs blir nytt i 
huset.

Tekniken i huset kommer
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