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LILLA EDET. I förra 
veckan offentliggjordes 
årsredovisningen för 
2008.

Kommunstyrelsens 
ordförande, Bjarne 
Färjhage (C), skriver 
där om en mörk eko-
nomi men om en ljus 
framtid.

– Resultatet för fjol-
året är inte godtagbart, 
men vi lyckades trots 
allt att genomföra en 
kraftig återhämtning, 
säger Färjhage till Ale-
kuriren.

Minus 650 000 kronor. Det 
blev resultatet för Lilla Edets 
kommun 2008. Det framgår 
i den årsredovisning som 
presenterats av kommunled-
ningen.

– På en total omsättning 
på 650 miljoner kronor inne-
bär det en avvikelse på 0,1 
procent. Det var nästan att 
vi nådde ett nollresultat även 
om ambitionen var större 
än så, närmare bestämt ett 
plusresultat på tre miljoner 
kronor, säger Bjarne Färjhage 
som emellertid är tillfreds 
med den kraftansträngning 
som gjordes i nämnderna 
under årets avslutande del.

Felaktig omvärldsbild
– Vi gick in i 2008 med en 

felaktig omvärldsbild. Vi har 
nu lyckats anpassa kostymen 
ungefär dit vi ska. Det har 
inneburit ett hårt jobb ute i 
nämnderna och berörda för-
valtningar. Anpassningspa-
ketet på totalt 12,2 miljoner 
kronor resonerade vi om i 
juni och det 
genomför-
des sedan 
success ivt . 
11,8 miljo-
ner kronor 
av de 12,2 är 
genomförda 
och det är 
väldigt bra.

Resultatet kunde alltså 
blivit betydligt mycket 
sämre?

– Ja, tveklöst! Det fanns 
dock en vilja att ta tag i pro-
blemen och hade det inte 
gjort det, så skulle det sett 
nattsvart ut. De första terti-
alrapporterna var ingen rolig 
läsning.

Planer för framtiden
Årsredovisningen behandlar 
inte bara ekonomi utan visar 
också på de olika projekt som 
genomförts i kommunen 
under året.

– Det gångna året prägla-
des av att planera för fram-
tiden och infrastruktursut-
byggnaden. Järnvägen håller 
som bäst på att byggas och 

två etapper i vår kommun 
är färdigställda. Under 2009 
startar den tredje etappen, 
Hede-Älvängen. I plane-
ringen av E45 har vi nått 
en halv framgång genom en 
avfart till tågstationen och en 
påfart söderut från Lödöse, 

säger Färj-
hage.

– Jag 
vill också 
lyfta fram 
övers ik t s -
planen som 
varit ute på 
samråd där 
n ä m n d e r 

och organisationer har yttrat 
sig. Två tunga instanser, 
Länsstyrelsens och Göte-
borgsregionens kommunal-
förbund, har i sina yttrande 
uttryckt sig berömmande 
över strukturen.

– Vidare så antogs detalj-
plan för bostäder i området 
Tingberg/Pingstalund samt 
två mindre områden i Göta 
och på Ström. Vi jobbar 
också med en del andra 
områden. Detta för att på 
sikt öka invånarantalet i Lilla 
Edets kommun.

Inflyttningen i det nya 
kommunkontoret och 
ishallsbygget i Lödöse är två 
händelser som Bjarne Färj-
hage har i färskt minne.

– Det nya kommunkonto-
ret ger samordningsfördelar 
och gör att vi blir effektivare 
i vår verksamhet. Vad det 
gäller ishallen, som nyligen 
namngavs till Lödöseborg, 
visar på en stark medborgar-
kraft. Vi har fått uppleva ett 
fantastiskt engagemang från 
många ideella krafter. All 
heder åt dem, avslutar Färj-
hage.

– Inget godtagbart ekonomiskt resultat

LILLA EDET. Kommunfullmäktige 
kommer att på onsdagens samman-
träde anta centrumplanen och det 
avtal som skrivits med THK Invest 
AB, ett av Ownits svenska bolag.

– Det är ett markanvändaravtal 
där kostnaderna fördelas vad det 

gäller markpriser, gatu-
byggnader samt par-
keringsplatser, säger 
kommunalrådet Bjarne 
Färjhage (C).

Byggstart är planerad 
till hösten 2009.

Markanvändaravtalet följs 
senare av ett exploaterings-

avtal som ska antas av kommunfullmäktige. 
Går allt enligt planerna ska centrumbygg-
nationen kunna komma igång redan till 
hösten.

– Landet befinner sig dock i en besvärlig 
ekonomisk situation där det finns all anled-
ning att höja ett varningens finger för att allt 
inte går som på räls. Hittills har emellertid 
projektet rullat på enligt plan, säger Bjarne 
Färjhage.

Centrumbygget kommer att delas upp i 
två etapper. När lägenheterna är avyttrade i 
den första etappen påbörjas nästa.

– I båda fallen handlar det om försälj-
ningsyta på markplan och lägenheter på 
andra och tredje våning, avslutar Bjarne 
Färjhage.

JONAS ANDERSSON

Centrumplanen ska 
antas av fullmäktige

Går allt enligt planerna kan utvecklingen av Lilla Edets centrum ta fart 
redan till hösten.

Vi gick in i 2008 med en 
felaktig omvärldsbild. 

Vi har nu lyckats anpassa 
kostymen ungefär 

dit vi ska. 
Bjarne Färjhage
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Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Årsredovisningen för Lilla Edets kommun klar

Kommunstyrelsens ordförande, Bjarne Färjhage, med årsredovisningen för 2008.

LILLA EDETS KOMMUN

Anbudsgivning
Lilla Edets kommun inbjuder till 
anbudsgivning på grönskötsel för 
säsongen 2009- 2012. Upphandling 
genomförs som öppen upphandling 
enligt Lagen om offentlig upphandling, 
LOU kap 4, SFS 2007:1091.

Förfrågningsunderlaget kan rekvireras 
genom Harrieth Johansson tfn 
0520-65 96 52 eller 070-775 77 25.

Anbud skall lämnas senast 
den 8 april 2009 till:
Lilla Edets kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
463 80 Lilla Edet

SamhällsbyggnadsförvaltningenVi är inte nöjda förrän du är nöjd.
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Optikerfamilj i 80 år

Det personliga och snälla familjeföretaget

Även stort urvalÄven stort urval 
lågprisglasögonlågprisglasögon
Båge och EnstyrkeglasBåge och Enstyrkeglas 

fr 480:-fr 480:-
Båge och Prog.glasBåge och Prog.glas 
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