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RONDEN
LILLA EDET. – En invig-
ning på ett djupare 
form av samarbete.

Så valde kommunal-
rådet Bjarne Färjhage 
(C) att uttrycka sig då 
han i onsdags morse 
tecknade ett sam-
tjänstavtal för Lilla 
Edets kommun med 
polisområde Fyrbodal.

Fortsättningsvis 
kommer medborgarkon-
toret att tillhandahålla 
blanketter, broschyrer 
och annat informa-
tionsmaterial från poli-
sen.

Sedan många år saknar Lilla 
Edets kommun en polissta-
tion. Den polisiära verksam-
heten i området har dock för-
bättras anser många.

– Jag var orolig när sta-
tionen lades ner, men vi har 
utvecklat ett väldigt bra sam-
arbete med polisen i Troll-
hättan. Farhågorna om att 

vi skulle bli utan polis när 
stationen stängdes har inte 
besannats – tvärtom, säger 
Bjarne Färjhage.

Ta emot hittegods
Dialogen mellan polisled-
ningen och företrädarna för 
Lilla Edets kommun har nu 
mynnat ut i ett samtjänstav-
tal. Det innebär i korta drag 
att personalen vid kommun-
husets medborgarkontor ska 
erbjuda invånarna service i 
form av blanketter och bro-
schyrer samt informera om 
öppettider och kontaktupp-
gifter hos polisen. Medbor-
garkontoret ska även kunna 
ta emot hittegods.

– Det här är starten på 
något som kan bli ännu 
större på sikt. Vi är från 
kommunens sida beredda 
att utveckla samarbetet med 
polisen ytterligare. Det kan 
i framtiden bli aktuellt med 
anmälningsupptagning, 
säger Bjarne Färjhage.

– Samarbetet med polisen fördjupas
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Tanken på en motor-
stadion kom upp i 
samband med att go-

kartbanan i Nödinge skulle 
sparkas ur kommunen 
för att bland annat kunna 
byggas ut till 18 hål. Sam-
tidigt söktes tillstånd för en 
endurobana i Kollanda som 
beviljades med stora restrik-
tioner i överenskommel-
se med klubben. I Älväng-
en har Älvbygdens Motor-
klubb sedan början av eller 
mitten av 50-talet haft en 
motocrossbana som har varit 
flitigt använd av både yngre 
och äldre motorintresserade 
personer från både när och 
fjärran. Många äro de stora 
tävlingar som har kunnat av-
njutas på denna bana utan 
att Älvängeborna varit upp-
rörda. ÄMK har under åren 
fostrat många ungdomar 
som gått mycket långt i sitt 
tävlande. Där finns även en 
folkracebana ombyggd och 
godkänd för tävlingsverk-
samhet allt detta på ideell 
basis och med sponsorers 
hjälp. 

Om 5-10 år kommer 
Älvängen att behöva marken 
för utbyggnad av bostäder så 
det är tid att börja förbereda 
för något nytt. Rom byggdes 
inte på en dag så ej heller mo-
torstadion i Kollanda. Mo-
torstadion kommer att ligga 
på den motorintresserade fa-
miljen Tillys mark helt och 
hållet. Fullt utbyggd med alla 
aktiviteter såsom motocross, 
folkrace, enduro, trial och en 
för kommunen så viktig go-
kartbana – något som vissa i 
kommunledningen inte har 
fattat. Ale kommun behö-
ver så mycket av alla aktivi-
teter som finns för att få våra 
ungdomar till en fostrande 
ungdomsverksamhet. Fot-
boll, handboll, bandy, mo-
torsport, ishockey, friidrott 

innebandy ja listan kan göras 
nästan hur lång som helst. Vi 
måste försöka att få så många 
som möjligt att hjälpas åt för 
ett bra samhälle för alla, spe-
ciellt för de som är vilsekom-
na att komma rätt här i livet. 
Motorstadion kommer att 
betjäna alla våra kranskom-
muner och sätta Kollanda 
på kartan. Denna utbyggnad 
gör också att där kommer att 
bli en mycket fin camping-
plats. En stor besöksnäring 
kan ge fler arbetstillfällen 
som Ale kommun så väl be-
höver. Till Er som är eniga 
om insändaren citerar jag en 
känd person som sa följan-
de ”går du upp på morgonen 
och slår foten i sänggaveln 
och säger så var denna dag åt 
helvete så går den åt helvete, 
ser du istället positivt på si-
tuationen så blir dagen posi-
tiv”. Med andra ord se posi-
tivt från början så ordnar det 
sej till det bästa även för Kol-
landa. Lycka till.

Sven Rydén, Aledemokraterna

Svar till Er som ondgör Er 
över motorstadion i Kollanda

Swedbank 
i Älvängen 
har öppet
Måndag och torsdag   10-18
Tisdag, onsdag och fredag 10-15

Rådgivning och bokade möten även 
på andra tider ring 0303-334880.

Välkommen in!

Ett annat led i det fördju-
pade samarbetet parterna 
emellan är den överenskom-
melse som tecknats för att 
effektivisera det brottsföre-
byggande och trygghetsska-
pande arbetet.

Problembild
–Vi ska gemensamt ta fram en  
problembild för Lilla Edets 
kommun. Det kommer att 
ske under några månader där 
BRÅ, socialtjänsten, kvin-
nofridsgruppen med flera 
involveras. När vi identifie-
rat områdena och gjort en 
prioritering åtar sig parterna 
att följa den uppsatta planen, 
förklarar Niclas Hallgren, 
polischef i Fyrbodal.

– Jag tycker att detta är 
ett mönsterexempel på hur 
ett samarbete ska se ut. Lilla 
Edet blir först ut att teckna 
samtjänstavtal i vårt polisom-
råde och Dals-Ed står på tur 
att göra samma sak. Tidigt 
2011 hoppas vi att alla fjorton 

kommuner i området ska ha 
någon form av samverkans-
avtal, fortsätter Hallgren.

Statistiskt sett har brotts-
ligheten i Lilla Edets 
kommun sjunkit flera år i 
rad. Det är en gemensam 
förhoppning att den trenden 
ska hålla i sig.

Brottsförebyggande
– Att jobba brottsförebyg-
gande samtidigt som vi har 
en polisiär närvaro i kommu-
nen är framgångsreceptet, 
säger Niclas Hallgren.

Kan det i framtiden bli 
tal om ett poliskontor i 
Lilla Edet alternativt att ni 
använder er av en ambule-
rande polisstation?

– Vi får se hur det här 
samarbetet utvecklas i en 
förlängning. Ett poliskontor 
kan vara bra, så att förhör kan 
hållas på orten, polismännen 
har ett kryp-in för rast och så 
vidare. I just det här fallet är 
avståndet och infrastruktu-
ren hanterbar, säger Robert 
Stenberg, biträdande polis-
chef i Östra Fyrbodal och 

Lilla Edet först ut att teckna samtjänstavtalLilla Edet först ut att teckna samtjänstavtal

Ingår avtal. I onsdags morse undertecknades ett samtjänstavtal mellan Lilla Edets kommun 
och polisområde Fyrbodal. T v kommunalrådet Bjarne Färjhage och polisområdeschef Niclas 
Hallgren.

den som kommer att ha den 
löpande dialogen med kom-
munledningen.

– Ambulerande polissta-
tion har använts med stor 
framgång i Skaraborg. Det 
kan vara ett mycket bra kom-
plement vid större arrang-
emang, som Edet-festivalen 
till exempel, avslutar Robert 
Stenberg.

Biträdande polischef, Robert 
Stenberg.
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SAMTJÄNSTAVTAL
Anställda vid kommunhusets med-
borgarkontor i Lilla Edet ska för 
polisområde Fyrbodals räkning:
• Tillhandahålla blanketter, bro-
schyrer och annat informations-
material.
• Informera om öppettider och 
kontaktuppgifter hos polisen.
• Ta emot till polismyndigheten 
inkommande handlingar.
• Ta emot upphittat gods.


