
LILLA EDET. Nedräk-
ningen har börjat.

Lokaltidningen ställer 
de båda kommunalrå-
den mot väggen, med 
bara några veckor kvar 
till valet.

Bjarne Färjhage (C) 
och Ingemar Ottosson 
(S) belyser majorite-
tens respektive oppo-
sitionens ställningsta-
gande i olika frågeställ-
ningar.

Varför ska man rösta på er i 
kommunalvalet 2010?
BF: – Därför att vi har lagt 
grunden till en väldigt stark 
utveckling i Lilla Edets 
kommun. Bostadsbyggna-
tionen är på gång liksom ut-
vecklingen av centrum. Vi 
har delvis misslyckats med 
skolan, men här har vi tagit 
nya tag. Vi har skapat en ge-
mensam grund att stå på där 
elever, personal, föräldrar 
och politiker varit delaktiga i 
dialogen. Verkställandet har 
nu påbörjats. Sedan vill jag 
lyfta fram vår äldreomsorg 
som vi har all anledning att 
vara stolta över. Vi får gott 
betyg i flera olika nationella 
rankingar.

IO: – Sedan åtta år tillbaka 
har det varit borgerligt styre. 
En färsk rapport visar att in-
vånarantalet fortsätter att 
minska. Det är något som inte 
är bra i Lilla Edets kommun 
och som gör att invånarna 
inte trivs. Det finns olika or-
saker till det. Bland annat får 
skolan mycket kritik, det of-
fentliga rummet är misskött 
och det råder stor brist på lä-

genheter. Det är några para-
metrar som vi vill ändra på.

Vilken blir den viktigaste 
valfrågan i Lilla Edet?
BF: – Utveckling!

IO: – Skolan. Det måste till 
ett ändrat ledarskap och en 
annan struktur i skolan, som 
innebär att eleverna får mer 
kunskap när de sedan ska gå 
vidare.

Vad vill ni göra för att för-
bättra företagsklimatet?
BF: – Under det senaste året 
har vi startat upp en inten-
siv dialog med företagarna, i 
mötesform och i arbetsgrup-
per. Kommunledningen finns 
med, men inte alltid. Vi ska 
fortsätta det arbetet, att ytter-
ligare förbättra dialogen. Det 
gör vi bland annat genom att 
bilda nätverk av olika slag.

IO: – Vi ska se till att vi har 
planerad mark för etablering-
ar. Vi har inte råd att vänta. 
Det gäller att vi är lyhörda 
för företagens krav. Utbygg-
naden av E45 innebär stora 
möjligheter och då måste vi 
marknadsföra vår kommun. 
Det gäller att vi är med och 
erbjuder industriområden 
nära våra avfarter.

Vad vill ni göra för att 
stärka skolan?
BF: – Nu börjar vi om från 
början. Vi har gjort en nog-
grann analys där proffs från 
Göteborgsregionen genom-
fört en massa intervjuer för 
att få fram vår status. Utbild-
ningsnämnden har tagit fram 
tydliga mål som håller på att 
förankras i hela skolans orga-

nisation. Allting handlar om 
att kunna erbjuda en bra ut-
bildning för våra elever. Lilla 
Edet vill bli bättre än genom-
snittet vad det gäller utbild-
ning.
IO: – Vi vill få till ett annat 
ledarskap där man arbetar på 
ett mer målinriktat sätt. Vi 
ska uppfylla de kvalitetsmål 
som finns och elevens behov 
ska stå i fokus. Det gäller att 
vara flexibla och stötta de 
elever som behöver lite mer 
hjälp.

Varför ska de äldre rösta 
på er?
BF: – I olika undersökningar 
och jämförelseprojekt får äld-
reomsorgen i Lilla Edet väl-
digt gott betyg. Vår äldreom-
sorg tillhör den övre fjärde-
delen i landet. Vi ska jobba 
för att behålla den kvalitén. 
Vi blev tvungna att göra vissa 
neddragningar under krisen, 
men det har alla kommuner 
gjort.

IO: – Vi har byggt ut äld-
reomsorgen i kommunen 
på senare år, där Soläng i 
Lödöse är det senaste exem-
plet. Vi har varit pådrivande 
och stöttat dessa projekt. Vi 
föreslår också en höjning av 
personaltätheten i framtiden. 
Jag kan dock inte säga att det 
sker 2011. Vi vill också erbju-
da fler heltider än vad som är 
fallet idag.

Kommunen fortsätter att 
tappa invånare. Hur ska ni 
vända trenden?
BF: – Genom att fortsätta 
driva den utvecklingspolitik 
som vi gör. Vi måste bli fler så 
att vi har råd att hålla den ser-

vice som vi har. Det gäller att 
ta fram attraktiva bostadsom-
råden och vi har kommit en 
bra bit på väg i Lödöse. Vi re-
sonerar också med Leifab om 
att upprätta nya lägenheter. 
När vår del av vägbygget har 
kommit igång får Lilla Edet 
större möjlighet att växa.

IO: – Det offentliga rummet 
måste bli snyggare. Det ser 
väldigt illa ut på sina håll och 
folk är irriterade. Vi måste ha 
boenden som passar alla och 
det håller inte att vänta på 
marknaden. Det finns många 
parametrar som har betydel-
se när man väljer var man ska 
bosätta sig, som bland annat 
barnomsorg, skola, transpor-
ter och så vidare. Det första 
intrycket är emellertid väl-
digt viktigt.

Vad kan föreningslivet för-
vänta sig för satsningar den 
kommande mandatperio-
den?
BF: – En stor händelse under 
den gånga perioden har varit 
ishallsbygget i Lödöse som vi 
i majoriteten drivit. På detta 
sätt vill vi fortsätta att utveck-
la föreningslivet. Det ska ske 
i tajt samarbete mellan för-
eningslivet och kommunen. 
Nästa stora projekt tror jag 
blir Hedens idrottsplats där 
vi nu diskuterar möjligheter-
na till utveckling.

IO: – Under den här man-
datperioden byggdes en ishall 
på ideellt initiativ där kom-

munen var med och stöttade. 
Föreningslivet är dock inte 
enbart idrott och det finns 
många kulturer att ta vara 
på. I vår kommun bor folk 
från olika kulturer och alla 
har något att bidra med. Vi 
vill skapa ett mångkulturellt 
aktivt kulturliv. Jag vet inte 

exakt hur det ska utformas, 
men det blir något för Upple-
velsenämnden att ta med sig.
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COOLASTE DANSSKOLAN

FÖR DITT BARN

BADA, SOLA, RELAXA!
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