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LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Lilla Edets kommunfullmäktige 
sammanträder i Stora Salongen, 
Kulturhuset Eden/Folkets Hus, Lilla Edet, 
onsdagen den 3 mars 2010, kl 19.00

Kommunfullmäktige behandlar bl a 
följande ärenden:

- Mottagande av ensamkommande barn
- Överenskommelse om mottagande av 
 nyanlända flyktingar
- Antagande av kulturarvsplan för 
 Lilla Edets kommun

Jörgen Andersson  Lena Palm
ordförande  sekreterare

Kommunfullmäktiges sammanträden 
är offentliga och handlingar till 
kommunfullmäktige finns på 
kommunkontorets kansliavdelning och 
biblioteket i Lilla Edet fr.o.m.den 24 
februari 2010.

LILLA EDET. Invignings-
yran varade i en hel 
vecka.

Nu har verksamhe-
ten i nya Folkets Hus 
kommit igång på allvar.

– Vi har fått ett nytt 
kulturhus som ger oss 
oanade möjligheter, 
säger kommunalrådet 
Bjarne Färjhage (C).

Aktiviteterna avlöste varan-
dra under den vecka som in-
vigningen av Folkets Hus 
firades. Sång och musik, 
konstutställning, 3D-bio är 
ingredienser som kryddat 
premiärdagarna. Glädjen och 
stoltheten över de nyrenove-
rade lokalerna går inte att ta 
miste på.

– Det är jätteskoj att höra 

alla positiva kommentarer 
från besökarna, säger Fol-
kets Hus-chefen Tommy 
Hallenberg.

Det enda som kom att 
grumla glädjeyran var namn-
diskussionen som plötsligt 

flöt upp till ytan. Kulturhu-
set Eden eller Folkets Hus är 
frågan?

– Namnfrågan får inte 
överskugga det positiva vi 
känner inför den föränd-
ring som skett. Vi är i prin-

Lyckad invigningsvecka för Folkets Hus
– Nu fortsätter utvecklingen av centrum

I LILLA EDET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Folkets Hus är nu invigt och verksamheten snurrar på till 
Lilla Edet-bornas stora förtjusning.

I ett av rummen hänger vacker konst signerad Anna Werner-
liv.

Lunchgästerna har återvänt till Folkets Hus där det serveras husmanskost till lunch varje 
vardag.  

LILLA EDET. Lilla Edets kommun 
visar upp ett positivt resultat för 
2009 på 4,3 miljoner kronor.

Majoriteten framhäver ett aktivt 
arbete ute i nämnderna och för-
valtningarna som framgångsargu-
ment.

Oppositionen hävdar att det är 
omvärldsfaktorer som gjort röda 
siffror svarta.

Analysen kring kommunens bokslut skiljer 
sig åt mellan de politiska grupperingarna. 
Båda blocken gläds naturligtvis över att 
resultatet visar på ett överskott på 4,3 mil-
joner kronor, men kommunalrådet Bjarne 
Färjhage (C) och oppositionsrådet Made-
leine Dahlgren (S) har avvikande uppfatt-
ningar om vilka faktorer som spelat störst 
roll i sammanhanget.

– Visst har vi fått lite hjälp utifrån men 
vi ska heller inte glömma bort det gedigna 
arbete som gjorts lokalt. Politikerna har 
tagit ansvar genom att fatta en del obe-
kväma beslut. Förvaltningarna har å sin 
sida svarat för ett lojalt arbete och sett till 
att beslutade förändringar genomförts, 
säger Bjarne Färjhage och fortsätter:

– Som helhet har det gått riktigt bra och 

jag är nöjd med det bokslut vi presenterar. 
Vi tog tag i situationen i våras och har klarat 
anpassningarna på ett tillfredsställande 
sätt. Prognosen i augusti visade minus 1,8 
miljoner kronor, men istället blev det ett 
plus på drygt 4 miljoner kronor.

Madeleine Dahlgren tycker inte att 
kommuninvånarna ska invaggas i en falsk 
trygghetskänsla. Hon menar att omvärlds-
faktorer räddade finanserna det gångna 
året.

– Nämnderna gick back med 6,4 mil-
joner kronor, vilket inte kan 
sopas under mattan. Det 
skulle ha blivit ytterligare 
3,5 miljoner kronor om inte 
Leifab gjort en hyresreduce-
ring, säger Dahlgren.

– Att fastighetsskatten gav 
oss fem miljoner kronor och 
utjämningssystemet ytterli-
gare en miljon är något vi ska 
vara tacksamma för, men inte 
något som vi själva, vare sig 
Bjarnes allians eller vår oppo-
sition, kunde påverka, avslu-
tar Madeleine Dahlgren.

Positivt bokslut för Lilla Edets kommun
– Fjolåret gav ett överskott på 4,3 miljoner

Kommunalrådet, Bjarne Färjha-
ge (C).

Oppositionsrådet, Madeleine Dahl-
gren (S). 

cip överens i frågan, säger 
Färjhage.

Om Alekuriren tolkar 
kommunalrådet rätt så 
kommer fastigheten snart att 
kompletteras med namnangi-
velsen Kulturhuset Eden.

Bjarne Färjhage ser nya, 
fräscha Folkets Hus som ett 
led i en trestegsraket för cen-
trumutvecklingen. Det första 
togs när kommunens förvalt-
ningar flyttade in under ge-
mensamt tak i Älvkullen.

– Vi har nu moderna, än-
damålsenliga och effektiva 
lokaler för samma hyrespeng 
som vi hade innan. Steg två 
i förnyelsen av centrum ser 
vi i ombyggnaden av Folkets 
Hus. Som en avslutande del i 
trestegsraketen blir Kenneth 
Myrvolds byggnation av bu-
tiker och lägenheter, säger 

Färjhage och fortsätter.
– Vi väntar fortfarande på 

att något ska hända, men det 
lär ske inom kort. Projek-
tet kommer att börja med en 
rivstart då urgamla posthu-
set ska jämnas med marken. 
Själva byggnationen kommer 
igång till sommaren. Det vi 
ser framför oss är en utveck-

ling av handeln i Lilla Edet 
som gagnar invånarna. Det 
skapas ett mer livaktigt och 
intressant centrum med yt-
terligare boendeplatser.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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En investering i hälsa 
och välbefi nnande...
Sängfabriken i 

Lödöse erbjuder 
resårmadrasser 
av högsta kvalité 
till ett kanonpris!


