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LILLA EDET. 2009 är 
snart till ända.

Året har präglats av 
dålig ekonomi och ned-
dragningar inom den 
kommunala verksam-
heten.

Ändå ser kommunal-
rådet Bjarne Färjhage 
(C) ljusglimtar i mörk-
ret och ser framtiden 
an med tillförsikt då 
centrumbebyggelsen 
och exploateringen i 
Lödöse står för dörren.

Många kommuner har upp-
levt ett jobbigt år och Lilla 
Edets kommun är inget 
undantag. Lågkonjunktu-
ren som tog sin början förra 
hösten har påverkat kommu-
nernas ekonomi och i kom-
bination med vikande skat-
teintäkter blev 2009 värre än 
befarat för Lilla Edet.

Åtstramningar
– Det har skett åtstram-
ningar och reduceringar i 
våra verksamheter. Vi har 
tvingats slakta heliga kor för 
att överhuvudtaget klara vår 
ekonomi, sådan är verklig-

heten, säger Bjarne Färjhage 
och fortsätter:

– Vi har genomfört ett 
sparpaket på 13 miljoner 
kronor. Invånarna har nog 
inte märkt av någon dras-
tisk skillnad under året, men 
under 2010 kommer för-
ändringarna att slå igenom 
med full kraft. Det beror på 
långa ledtider. Vi har tving-
ats minska personaltäthe-
ten inom äldreomsorgen, 
dra ned med personal inom 
musikskolan, i grundskolan 
och på kommunkontoret.

Hur ser du på ekonomin 
för 2010?

– Det blir fortsatt kärvt. 
Nämnderna brottas med sina 
verksamhetsplaner för att få 
ihop debet och kredit. Stark 
återhållsamhet kommer att 
prägla 2010.

Vad minns du bäst från 
det gångna året?

– Personalens insatser 
ute i verksamheterna. De 
har bitit ihop och gjort sitt 
bästa utifrån rådande förut-
sättningar. Jag blev väldigt 
glad när vi fick resultatet av 
SKL:s öppna jämförelse av 
äldreomsorgen. Vi fick ett 
gott betyg och ett kvitto på 

vår verksamhet, som tillhör 
landets främsta. Det känns 
tillfredsställande.

Lysande exempel
– En annan sak jag vill lyfta 
fram är Lödöseborg, som 
hade sin officiella invigning 
för ett par veckor sedan. Det 
är ett lysande exempel på 
medborgarkraft, där ideella 
krafter på ett unikt sätt upp-
fört Sveriges billigaste ishall. 
Det ekonomiska upplägget 
har varit väldigt gynnsamt 
för Lilla Edets kommun och 
ishallen ger våra ungdomar 
en fantastisk chans att kunna 
åka skridskor och spela 
ishockey oavsett väderlek.

Vad blir den enskilt vikti-
gaste frågan för Lilla Edets 
kommun under nästa år?

– Byggnationen av såväl 
centrum som Lödöse. Det 
här året har vi fattat många 
beslut och avtal skrivits 
under, men det är 2010 som 
spaden sätts i jorden. Mycket 
positivt kommer att hända 
som i sin tur genererar nya 
invånare.

– Sedan har vi vår över-
siktsplan, som vi har jobbat 
med under många år. Den blir 

ett vägledande instrument 
kommande mandatperiod. 
Eftersom vindbruksplanen 
finns med, så kommer den 
att engagera många männis-
kor. Det är positivt!

Hur mycket tänker du 
på valet som äger rum i 
september 2010?

– Ganska mycket. Det 
sätts betyg på oss en gång 
vart fjärde år och det ska bli 
intressant att se vad väljarna 
tycker den här gången. Vi 
har tvingats till förändringar 
i verksamheten, då uppdra-
get har krävt det. Valet styr 
oss inte i arbetet, men det är 
klart att man tänker på det 
emellanåt.

Hur firar du jul?
– I lugn och ro hemma i 

Västerlanda med familjen, 
barn och barnbarn.

Vad vill du inte vara utan 
på julbordet?

– Lutfisken.
Vad önskar du dig av jul-

tomten?
– Jag är dålig på att önska 

mig julklappar vilket min fru 
och mina barn kritiserar mig 
för. Jag tycker samvaron är 
det allra viktigaste på julaf-
ton och nöjer mig med den, 

avslutar Bjarne Färjhage.

Tuffa tider för Lilla Edets kommun
– Men kommunalrådet ser ljusglimtar i mörkret
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Kommunalrådet Bjarne Färjhage ser fram emot lite julledig-
het. 2009 har präglats av sparpaket och neddragningar ute 
i verksamheterna. Nästa år startar dock byggnation i cen-
trum och i Lödöse som ska generera fler invånare och ökade 
skatteintäkter.

Gammeldags jul var det sam-
lade namnet för de aktiviteter 
som Strömsskolans elever, F-
6, fick ägna sig åt under de tre 
inledande skoldagarna i förra 
veckan. Tre sorters bak stod 
på programmet; matbröd, lus-
sekatter och pepparkakor. Där 
utöver fanns stationer med 
pyssel i form av träslöjd, pors-
linsmålning, ljusstöpning och 
framställande av jullandskap.

– Vi har arbetat små och stora 
barn tillsammans i grupperna. 
Eleverna har fått göra tre olika 
aktiviteter i en bestämd ord-

ning, berättar Ulla Sifverson.
Lukten från nygräddade lus-

sebullar och pepparkakor gick 
inte att ta miste på när lokaltid-
ningen kom på besök. 

Jätteroligt
– Igår bakade jag lussekatter 
och idag gör jag pepparkakor, 
sade Victor som tillsammans 
med kompisen Anton kavlade 
deg för glatta livet.

– Det är jätteroligt och gott 
blir det!

I ett hörn av lokalen höll 
några elever på att färdigställa 

ett pepparkakshus. Här har de 
olika gruppmedlemmarna fått 
hjälpas åt, utan någon som helst 
vägledning av personalen.

– Vi gav dem ett rutigt 
papper och en penna, så att de 
kunde rita en modell. I övrigt 
har de fått klara sig helt på egen 
hand och det ska bli spännande 
att få se slutresultatet, säger 
Jonna Niklasson.

Att engagera eleverna i pyss-
landet och bakandet var en 
enkel sak enligt Jonna Niklas-
son.

– Arbetsglädjen har varit stor 
och vi i personalen upplever 
också temadagarna som något 
jättepositivt.

Öppet hus
På onsdagskvällen bjöds elev-
ernas föräldrar och syskon in 
till öppet hus-firande. Förutom 
försäljning av de tillverkade 
bakverken arrangerades jul-
loppis av prylar som skänkts. 
Vidare fanns lotterier med fina 
priser och en caféteria där det 
serverades fika.

– Pengarna som kvällen 
genererar ska vi använda till 
diverse roliga aktiviteter för 
barnen, utflykter och liknande, 
säger Ulla Sifverson.

Att julstämningen har infun-
nit sig på Strömsskolan behö-
ver ingen betvivla.

JONAS ANDERSSON

Gammeldags jul på Strömsskolan
– Eleverna fick pyssla och baka 

Alva, Lina, Nora och Victoria har just gjort pepparkaksdegen klar.

Anton och Victor tyckte att julbaket och pysslandet på 
Strömsskolan var kul. Här är pepparkaksbaket i full gång.

G
ot

t n
ytt år önskarGo

d Jul &

M
ar

in

a,
Lo

tta
, Carro, Mickan, Linda&

Diva

Mån-fre 10-18 • Tor 10-20 • Lör 10-14 • Torget Lödöse • Tel 0520-66 00 05Mån-fre 10-18 • Tor 10-20 • Lör 10-14 • Torget Lödöse • Tel 0520-66 00 05

STRÖM. I dagarna tre var det pyssel och bak som 
stod på schemat för Strömsskolans elever.

Det hela mynnade ut i ett öppet hus-firande 
med försäljning av allt det goda som producerats.

– Intresset har varit på topp såväl bland elever 
som personal, förklarar lärare Ulla Sifverson.


