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LN-70 HC  
KALLAR TILL

ÅRSMÖTE
Onsdagen den 26 maj kl.18:00

 i Tingbergsskolans matsal.

Medlemmar, sponsorer, 
och allmänhet välkomnas.

Dagordning finns tillgänglig
 på hemsidan, www.ln70.se
Motioner skall vara styrelsen 

tillhanda senast 12 maj.

Vi bjuder på förtäring.
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NÖDINGE. Mycket tyder på att det 
blir en direktbuss mellan Ale och 
Lilla Edet.

De båda kommunerna ska finan-
siera en sådan linje redan till hösten.

Förhoppningen är sedan att buss-
linjen kommer in i Västtrafiks ordi-
narie tidtabell i december.

Det är besvärligt för ungdomar i Lilla Edet 
att ta sig till och från Ale gymnasium. Att få 
till stånd en direktlinje mellan Lilla Edet och 
Nödinge har därför varit en prioriterad fråga 
i de båda kommunerna under en längre tid. 
Nu är lösningen nära förestående.
– Vi har träffat en överenskommelse med Lilla 
Edet om att vi delar på kostnaden för busslin-
jen under ett halvår, från augusti till december. 
Det är en del i utvecklingen av Ale gymnasi-

um. Geografiskt sett så utgör Lilla Edet ett 
viktigt upptagningsområde, säger Ales kom-
munalråd, Jarl Karlsson (S) och fortsätter:
– För ungdomarna i Lilla Edet ökar valfrihe-
ten. Tidigare har många valt bort Ale gymna-
sium av den enkla anledningen att det tagit för 
lång tid att transportera sig till och från Nö-
dinge. Trollhättan har således blivit det na-
turliga valet, men nu blir situationen en helt 
annan.
Stefan Krafft, trafikutvecklare på Västtrafik, 
uppmanar dock till försiktighet till dess att 
Västtrafiks styrelse fattat beslut om sin trafik-
försörjningsplan, vilket görs i juni.
– Som tjänsteman vågar jag inte lova att di-
rektbussen plockas in vid tidtabellsskiftet i de-
cember. Vad jag kan säga är att det är ett prio-
riterat ärende, men det är politikerna i styrel-
sen som fattar det slutgiltiga beslutet.

Hur ligger förslaget om en direktbuss 
mellan Lilla Edet och Ale gymnasium?
– Det är att integrera de nya turerna till/från 
Lilla Edet till befintlig linje 425 som idag 
vänder i Lödöse. Sannolikt är att det blir några 
turer på morgonen och några i retur på efter-
middagen, avslutar Stefan Krafft.

JONAS ANDERSSON

En direktbuss mellan Ale gymnasium och 
Lilla Edet blir verklighet till hösten.

Direktbuss mellan Ale och Lilla Edet

LILLA EDET. När Made-
leine Dahlgren avgick 
som kommunalråd gick 
frågan till Ingemar 
Ottosson.

Han tvekade aldrig.
– Nej, men jag fun-

derade på vad det 
skulle innebära om jag 
tackade ja till erbjudan-
det, säger Ingemar till 
Alekuriren.

När motsättningarna inom 
Socialdemokraterna blev 
kända och Madeleine Dahl-
gren tackade för sig uppstod 
en vakans som oppositions-
råd och tillika kommunalråd. 
Att valet föll på den erfarne 
och respekterade Västerlan-
dabon Ingemar Ottosson var 
inte förvånande. Han har en 
gedigen bakgrund som poli-
tiker och var den som ansågs 
vara bäst lämpad att samla 
styrkan inför det stundande 
valet.

– Jag gillar 
att träffa folk 
och föra fram 
andra män-
niskors syn-
punkter. 
Uppdraget 
som politiker 
är att forma 
samhället och 
det tycker jag 
är väldigt roligt, säger Inge-
mar.

Jobbar på Inland
Ingemar Ottosson kommer 
till intervjun i kommunkon-
toret direkt anländ från sin 
andra arbetsplats, Inlands 
kartongfabrik. Där började 
han sin anställning 1971 som 
verkstadsmekaniker. Numera 
ängar han sig åt förebyggande 
underhåll, att mäta, analysera 
och rapportera.

– Väldigt tidigt blev jag 
fackligt aktiv och kom med 
i styrelsen för Avdelning 59 
Pappers. Under 80-talet 
gick jag många fackliga 
kurser och då diskuterades 
även en hel del politik, be-
rättar Ingemar.

I början av 80-talet blev 
han också engagerad inom 
kommunpolitiken, först 
som ersättare i fullmäkti-
ge och 1985 som ledamot i 
Byggnadsnämnden.

– Sedan har det rullat på, 
konstaterar Ingemar.

Ingen smekmånad
Någon smekmånad i rollen 
som kommunalråd har det 
inte varit frågan om. Hös-
tens val gör sig påmind på 
många olika sätt, men Ottos-
son verkar ta det hela med ro.

– Jag känner mig varm i 
kläderna. Nu gäller det att 
komma igång med den ut-

åtriktade 
verksamhe-
ten, att synas 
och vara ute 
bland folket. 
Det handlar 
om att skapa 
förtroende.

Står alla 
enade inom 
partiet eller 
råder det 

fortfarande osämja?
– Jag tvivlar inte på att 

det har varit en del motsätt-
ningar, men det är inget som 
jag har upplevt själv. Jag har 
inte heller för avsikt att kom-
mentera det vidare. Nu ser vi 
framåt istället!

Beskriv dig själv som 
ledare?

– Jag är nog ganska duktig 
på att få folk att lyssna, är lugn 
och lyfter gärna fram sakar-
gument. Sedan är det givet-

vis viktigt att man lyssnar på 
vad andra människor har att 
säga, såväl medarbetare som 
allmänhet.

Vilka är dina hjärtefrå-
gor?

– Det finns två sidor som 
jag ser det. Vi har samhälls-
planeringen som en central 
roll, att vi hjälps åt att ut-
veckla samhället. Sedan har 
vi de mjuka frågorna där vi 
måste se till folk som har det 
svårt. Personligen tycker jag 
att socialförsäkringssystemet 
inte alls är lika bra som det 
en gång var.

Vilka blir de hetaste val-
frågorna i Lilla Edet?

– Jobbfrågan kommer att 
bli en viktig fråga, inte bara 
lokalt i Lilla Edet utan även 
nationellt. Vi måste komma 
till bukt med ungdomsarbets-
lösheten. Arbete skapar väl-
färd. Sedan så har vi skolan 
som alltid debatteras i valti-
der.

Hur kommer du att fira 
1 maj?

– På torget i Lilla Edet där 
jag ska tala och träffa våra 
kommuninvånare. Möjlighe-
tens Sverige är vår paroll och 
det går att bryta ner till möj-
ligheternas Lilla Edet.

– Nya kommunalrådet har blivit varm i kläderna– Nya kommunalrådet har blivit varm i kläderna

INGEMAR OTTOSSON
Ålder: 57.
Bor: Västerlanda.
Familj: Hustru och tre vuxna barn 
samt två barnbarn.
Intressen: Politiken naturligtvis, 
sedan allmänt friluftsliv. Vi har en 
hund, så jag går en del hundkurser.
Semesterplaner: Det blir till att åka 
en tur med husvagnen.
Det bästa med Lilla Edet: Småska-
ligheten och närheten som vi har till 
mycket, både storstaden och havet.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Jobbfrågan kommer att 
bli en viktig fråga, inte 
bara lokalt i Lilla Edet 
utan även nationellt.

Ingemar Ottosson

vis viktigt att man lyssnar på

Fem snabba till Ottosson
Sommar – VinterAftonbladet – Expressen
Båt – Husvagn

Fotboll – Ishockey
Telefon – Mail

Ottosson ser möjligheterna för S

Ingemar Ottosson är nytt 
socialdemokratiskt op-
positionsråd i Lilla Edets 
kommun. Till vardags jobbar 
han på Inlands kartongfabrik 
med förebyggande underhåll. 
Han började där redan 1971 
och har snart tjänstgjort i 
imponerande 40 år.


