
LILLA EDET. Centerpar-
tiet har offentliggjort 
sin lista till kommun-
fullmäktige.

Flera nya namn åter-
finns på listans övre 
hälft.

– Föryngringen är 
jättepositiv och viktig 
för framtiden, säger 
veteranen och tillika 
förstanamnet, Bjarne 
Färjhage.

Bjarne Färjhage, 62, toppar 
Centerpartiets lista över an-
mälda kandidater till full-
mäktige. I övrigt så presen-
terar partiet en del okända 
ansikten.

– Vi har åtta nya namn på 
den lista som vi fastställde 
den 25 februari. Av dessa är 
det flera som är med i toppen 
och som således har chansen 
att ta plats i fullmäktige. Vi 
har sju mandat, men vår am-
bition är att ha åtta ordina-
rie ledamöter efter årets val, 
säger Bjarne Färjhage.

Bland de tio främsta märks 
Julia Färjhage (5), Karin 
van Blaricum (7), Phillippe 
van Assche (8), Peter Lars-
son (10).

– Vi är nöjda med att vi 
har fått in två nya kvinnor 
på valbar plats, säger Bjarne 
Färjhage.

Pulsen ökar
Rutinen till trots så känner 
även Bjarne Färjhage att 
pulsen börjar öka inför hös-
tens val. Förberedelserna 
pågår för fullt och har så gjort 
under en längre tid.

– Vi har planerat hur vi 
ska aktivera oss lokalt och 
då gäller det att ha klart med 
program, broschyrer och så 
vidare. Resten av tiden fram 
till valet handlar om utåtrik-
tad verksamhet.

Vad fokuserar ni på 
lokalt i valrörelsen?

– Utvecklingsfrågorna. Vi 
har använt flera år till förbe-
redelser för utvecklingen av 
centrum och Lödöse. I år 

startar byggnationen av cen-
trum och på sikt kommer det 
att få positiva effekter med 
nya handlare, fler bostäder 
och ett förhoppningsvis liv-
ligare centrum. Sedan har vi 
Ekeberg i Lödöse där vi har 
skrivit avtal med tre exploa-
törer för villor, hyreshus och 
flerfamiljshus, säger Färjhage 
och fortsätter:

– Vi behöver bli fler invå-
nare som är med och delar på 
kakan. Vi har outnyttjad ka-
pacitet främst inom grund-
skolan, så i en första tillväxt-
fas är det väldigt bra för oss. 
Planen vi har är att öka in-
vånarantalet i Lilla Edets 
kommun med en procent per 
år, vilket motsvarar 130 per-
soner per år.

Vad för andra frågor 
kommer att prägla debat-
ten tror du?

– Som alltid våra kärnverk-
samheter. Vi får väldigt bra 
betyg inom äldreomsorgen 

och genom utbyggnaden av 
Soläng så tryggar vi behovet 
av platser ett antal år fram-
över. Inom skolan jobbar vi 
med att ta fram en handlings-
plan och där har vi hjälp av 
GR i det processarbetet. Ut-

ifrån det material som tas 
fram börjar handlingsplanen 
sjösättas till hösten. Till detta 
sker också en ombyggna-
tion av Fuxernaskolan, säger 
Bjarne Färjhage och avslutar:

– Jag vill också nämna mil-

jöbenet. Vår kommun ligger i 
framkant när det gäller olika 
miljöarbeten och det vill vi 
naturligtvis fortsätta med. 
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LÖDÖSE. På torsdag 
börjar TV 4 sända det 
första av tolv program 
som berättar om Sve-
riges historia från istid 
till nutid.

Samtidigt hakar Väs-
tarvet på projektet med 
aktiviteter på sina res-
pektive anläggningar.

Birger Jarl och 
Lödöse är ett exempel 
på det.

Sveriges historia är inte bara 
en stor satsning som TV 4 
gör, det är likväl ett projekt 
inom Västarvet.

– Det råder ett stort in-
tresse för Sveriges historia 
och vi vill verkligen utnyttja 
den medvind vi upplever. Vi 
har en väldigt spännande his-
toria i den här regionen. Tv-
serien som startar på tors-

dag ser vi som reklamavsnitt 
för vårt projekt, förklarade 
Anja Praesto, projektledare 
på Västarvet, i samband med 
en pressvisning på Lödöse 
Museum i torsdags.

På plats fanns också Chris-
tian Arnet, vd för Svea Tele-
vision, som producerat serien 
Sveriges historia och som 
passade på att visa ett klipp 
ur densamma. 

– Brett, folkligt, inbjudan-
de och trovärdigt var målsätt-
ningen när vi startade arbe-
tet för fem år sedan och med 
facit i hand tycker jag att vi 
har lyckats riktigt bra, säger 
Christian Arnet.

Lödöses ursprung kommer 
att återspeglas i tv-serien 
och givetvis finns Lödöse 
Museum med i Västarvets 
projekt med samma namn. 
Med anledning av 800-års-

jubileet av Birger Mag-
nusson, Sveriges siste jarl, 
visas nu en ny station i bas-
utställningen Det medeltida 
Lödöse. Mannen som sägs 
vara Stockholms grunda-
re, men som även hade hög 
västsvensk närvaro med flera 
besök i Lödöse, kommer att 
vara i fokus på museet den 
närmaste tiden.

JONAS ANDERSSON

LILLA EDET. Våryran 
var påtaglig hos Elked-
jan i förra veckan.

Aktiviteterna avlöste 
varandra i och utanför 
butiken.

Det mest uppseen-
deväckande skedde på 
torsdagen när Stigas 
showroom invigdes.

Våren är här och det märks på 
många olika sätt, inte minst 
av efterfrågan på gräsklippa-
re och trädgårdsredskap i bu-
tikerna.
– Det råder vårrusch helt 
klart. Säsongen har förskju-
tits en aning i år, men det 
har sin förklaring i den seg-
dragna vintern, säger Anders 
Elgham på Elkedjan.
Sedan i höstas har Elked-
jan en året runt-utställning 
med alla tänkbara maskiner 
ur Stigas sortiment, alltifrån 
gräsklippare, jordfräsar och 

vertikalskärare till kompost-
kvarnar, lövblåsare och mo-
torsågar för att nämna några 
exempel.
– Vi tillhandahåller ett 60-tal 
olika produkter. Det som vi 
inte har i sortimentet just 
nu är snöslungor, de är slut, 
skrattar Anders.
Även om utställningen stod 
klar redan förra året så har 
invigningen låtit vänta på 
sig. I torsdags fanns emeller-
tid Stigas distriktschef, Tony 
Vester, på plats i butiken för 
att möta kunderna och profi-
lera sitt företag.
– Det är givetvis viktigt för 
oss att ha duktiga och kun-
niga återförsäljare. Vi är 
glada över att kunna erbjuda 
Lilla Edet-borna den här ut-
ställningen som visar på vår 
bredd, från den lilla elgräs-
klipparen till den stora fyr-
hjulingen, säger Tony Vester.
Vad är trenden när det 

gäller gräsklippare?
– Enkelhet! Folk vill köpa sig 
frihet och det ser vi på ök-
ningen av antalet åkgräsklip-
pare som går ur butik. Har 
man en gräsmatta som är 
400 kvadratmeter eller större 
så är det åkare som gäller. Så 
var inte fallet för ett antal år 
sedan, säger Tony Vester och 

tillägger:
– Gräsklipparen har dessut-
om blivit en multiprodukt, 
som man använder året runt 
till snöröjning, sopvalsar, 
släpkärra och så vidare.

Birger Jarl i fokus på Lödöse Museum
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Gott om vårnyheter hos Elkedjan

En utställning med ett 60-tal produkter från Stig invigdes i 
förra veckan på Elkedjan i Lilla Edet. Till vänster, butiksäga-
ren Håkan Jonsson och Stigas distriktschef Tony Vester.

HOS ELKEDJAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Centerpartiet står rustade för valrörrelsenelsen

Centerpartiet har presenterat sin lista till kommunfullmäktige. En del nya namn finns med på 
listan, som annars toppas av Bjarne Färjhage, Ove Parkås, Paulina Svenungsson, Jörgen An-
dersson och Jozef Eres.

Anja Praesto, projektledare på Västarvet.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Christian Arnet, vd för Svea 
Television, gästade Lödöse 
Museum för att berätta om 
tv-serien Sveriges historia 
som har premiär på torsdag.
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– Sveriges historia skildras inom Västarvetom Västarvet


