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UXÅS. Det är bråda 
tider för Solveig 
Ekdahl.

Just nu drejar hon 
för fullt för att komma 
i ordning inför kom-
mande jularrangemang.

På andra advent 
håller hon öppet hus 
hemma i Uxås för 18:
e året.

Solveig Ekdahl upplever sin 
mest hektiska period för till-
fället. Det är många föremål 
som ska hinna bli färdiga 
inför stundande arrang-
emang.

– Det blir tidiga morgnar 
och vanliga funktioner sätts 
ur spel. Det är dock en härlig 
stress jag upplever. Jag vill 
inte skynda mig utan hinna 
med att njuta också, säger 
Solveig till Alekuriren.

Solveig Ekdahl bor i Uxås, 
i ett vackert hus som är minst 
200 år gammalt. Hon flyt-
tade till Lilla Edets kommun 
från Sjuntorp 1990.

– Övervåningen hyr jag 

ut som bed & breakfast. Det 
sker i en ganska liten omfatt-
ning, men det blir några 
gästnätter per år, förklarar 
Solveig.

Sedan 70-talet
Det var i slutet på 70-talet 
som Solveig Ekdahl började 
intressera sig för keramik och 
krukmakeri. Under många år 
tjänstgjorde hon som hand-
ledare för ABF och när hon 
i mitten av förra decenniet 
började jobba halvtid på Stu-
dieförbundet Vuxenskolan 
arrangerade Solveig diverse 
cirklar i hemmet.

– Jag hade 30-40 personer 
som  besökte mig regelbun-
det varje vecka.

Nu är hon pensionerad, 
har fyllt 68 år men har ändå 
inte lagt drejandet åt sidan. 
Nu håller hon på att produ-

cera tillbringare, fat, skålar 
och andra vackra ting till 
julmarknaden i Lilla Edets 
centrum den 29 november. 
Helgen därpå bjuder hon in 
till öppet hus, vilket har blivit 
en uppskattad tradition.

– Då kommer jag att 
ha sällskap här hemma av 
två gästutställare i Barbro 
Fagerberg, som syr kuddar, 
och Inger Agebrink som 
gör väskor i ull. Dessutom 
blir det julcafé med ”Snut-
tan” och Ingela som serverar 
hembakat och skinksmörgås, 
förklarar Solveig.

Locka besökare
Öppet hus-försäljningen 
brukar locka många besö-
kare, inte minst folk från 
Göteborg. Kunderna finns i 
alla ålderskategorier.

– Faktum är att jag har väl-

digt många ungdomar som 
handlar av mig och så har det 
varit hela tiden. Det förvän-
tade jag mig inte när jag star-
tade upp min verksamhet, 
säger Solveig och fortsätter:

– Det jag tillverkar är per-
sonligt drejat stengods. Jag 
gör gärna runda, stora och 
generösa former. Sakerna ska 
vara sådant som kan använ-
das dagligen.

Hur ser ditt julfirande 
ut?

– Jag jobbar alltid inten-
sivt månaderna före jul. På 
julafton är jag gärna tillsam-
mans med familj och vänner, 
äter god mat och sätter lite 
lyxkant på tillvaron. Julen är 
fest för mig då man har tid 
för varandra.

LILLA EDET. Kommun-
fullmäktige fastslog i 
onsdags nämndernas 
budgetramar för 2010.

Mötet beslutade 
därmed också om hur 
det extra statsbidraget 
på 9,7 miljoner kronor 
skulle fördelas.

Noterbart var att 
Upplevelsenämnden 
fick ett öka anslag på 
300 000 kronor.

Onsdagskvällens fullmäkti-
gesammanträde i Västerlan-
da bygdegård innehöll en hel 
del diskussioner om den re-
viderade Mål- och resurspla-
nen, där det extra statsbidra-
get på 9,7 miljoner kronor 
skulle fördelas. Den senas-
te tidens protester från mu-
sikskolan har inte gått någon 

förbi och kanske var det därför 
som Upplevelsenämnden fick 
ett extra anslag på 300 000 
kronor?

Fördelning
De 9,7 miljonerna fördelades 
enligt följande: 

Omsorgsnämnden 2,8 
Mkr, Utbildningsnämnden 
3,0 Mkr, Upplevelsenämn-
den 0,8 Mkr.

– Tanken var att vi skulle 
ha tre miljoner kronor i re-
servkapital, men den senaste 
befolkningsstatistiken visar 
att vi har tappat invånare i 
kommunen. Det innebär tre 
miljoner kronor lägre i skat-
teintäkter för 2010 varför de 
pengarna, enkelt uttryckt, 
redan är förbrukade, säger 
kommunstyrelsens ordföran-
de, Bjarne Färjhage (C).

– Vi har nu lättat Upplevel-

senämndens sparbeting, men 
de står fortfarande inför en 
tuff omställning. Nämnden 
har dock ett förslag på verk-
samhetsplan som innebär att 
man kommer att greja det. 
Det kommer att märkas på 
alla plan att vi befinner oss i 
en tuff ekonomisk situation, 
men så är det för alla lan-
dets kommuner. När vi fick 
ett extra anslag från regering 
var förbehållet att vi skulle 
värna kärnverksamheterna 
och det är vad vi gör. Den 
största potten pengar går till 
skola och omsorg, säger Färj-
hage. 

Vänsterpartiet föreslog ett 
ytterligare påslag till Om-
sorgsnämnden på 1,5 Mkr, 
men det förslaget fick inget 
gehör.

JONAS ANDERSSON

Ökat anslag till kärnverksamheten

Krukmakare bjuder in till öppet hus
– Många vackra ting hos Solveig Ekdahl

I UXÅS

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Sin vana trogen bjuder krukmakare Solveig Ekdahl in till öppet hus hemma i Uxås, 5-6 de-
cember.

Några av de vackra verk som Solveig Ekdahl har till försälj-
ning.

LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Inbjudan till samråd om Vindbruksplan
Lilla Edets kommun håller på att utarbeta en kommuntäckande vindbruksplan. 
En samrådshandling med preliminärt förslag till vindbruksplan har upprättats 2009-
11-17 och finns utställt för samråd till 2010-01-31 på nedan angivna platser. 
Samrådsmöte ges till allmänheten med politiker och tjänstemän den 21 januari 
2010 kl 18.00, Lilla Edets kommunhus, Östra Roten, Järnvägsgatan 12, Lilla Edet.

Syftet med planen är att möjliggöra utbyggnaden av vindkraft till valda delar av 
kommunen och skydda resterande delar av kommunen från utbyggnad av vindkraft. 
Vindbruksplanen kommer, när den är antagen, även att ingå som underlag till en ny 
översiktplan.

Under samrådet vill kommunen fånga upp synpunkter på det redovisade materialet 
från allmänhet, intresseorganisationer och myndigheter. Av särskilt intresse är 
synpunkter på de enskilda utbyggnadsområdena men också på totala utbyggnadens 
omfattning. Synpunkterna kommer att ingå som underlag inför utformningen av ett 
slutligt förslag, som efter ytterligare utställning ska antas av kommunfullmäktige. 
Det slutgiltiga förslaget  kan innehålla färre områden beroende på de yttranden som 
kommer in.

Samrådsförslaget är under samrådstiden tillgänglig på följande platser:
• Lilla Edets kommunhus, Järnvägsgatan 12, Lilla Edet, öppet under kontorstid.

• Lilla Edets bibliotek, Göteborgsvägen 63, Lilla Edet, under bibliotekets öppettider. 

• Lödöse bibliotek, Långgatan 9, Lödöse, under bibliotekets öppettider.

Den finns också tillgänglig på kommunens hemsida www.lillaedet.se
under nyheter.
Planen kan rekvireras av kommunens Medborgarservice, 0520-65 95 10

Vill du ha ytterligare information kontakta:
Paul Mäkelä, Lilla Edets kommun tel. 0520-65 95 22
Annika Ekvall, Lilla Edets kommun, tel 0520-65 96 60
Per-Allan Olsson, Rådhuset Arkitekter AB, tel 0522-65 66 70

Den som har synpunkter på samrådsförslaget ska framföra dessa skriftligen senast 
den 31 januari 2010 till: Lilla Edets kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
463 80 Lilla Edet, eller till mailadress: miljo.bygg@lillaedet.se

Kommunstyrelsen


