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Lördag

Fredag
Streaplers

10-17  ........ Loppis och café öppet
10-17  ........  Karusell, hoppborg, slide,  

lotterier öppna
11-20  ........ Street soccer
10-10.30  ...  Lilla Edets Musikförening  

spelar
11.30 ......... Martinssons Brasskvintett

12-02  ........ Restaurangtältet öppet
14.00 ......... Småstjärnor
15.00 .........  Dragning lotterier, 

utdelning ungdomsstipendium
20.00.......... Jeanette Pettersson.
21.00 .........  Svenska Hits med Lollo, Magnus 

och bandet GOOD NEWS

- Lördag 28/8 -

- Fredag 27/8 -
16-20  .......Café öppet
16-20  ....... Karusell, hoppborg, slide, 

lotterier öppna
16.00.........Pilkastning, boll m.m.

16-02  .......Restaurangtält öppet
19.00 ........ Allsång med  

GO-rockalong band
21.00.........Streaplers spelar

Gynna Lions Club Lilla Edet genom att köpa  ”Edet-festivallotten”. 
 Vinster lottas ut lördag 28/8 värde över 30.000:-
Lions tackar alla sponsorer o besökare som  möjliggjort detta arrangemang:  
Arr: Lions Club Lilla Edet.

1:a vinst värde 5.000 kr
Vinn en låda på Edet-festivalen

Lotten berättigar till deltagande i Lilla Edets stora lotteri. Dragning Edet-festivalen
Sammanlagt vinstvärde över 30.000 kr

Vinstnummer presenteras i TTELA den 1 september.
Lotteriets behållning går oavkortat till Lions Hjälpverksamhet.

Lions Edet-festivalen lotteriet
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Fred 27/8-Lörd 28/8
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Plats: Wärdshusets(g:a rasta)parkering

Streetsoccer 
med fairplay poäng Killar o tjejer 13-18 år
kl 11-14 ... Prova-på-spel 
kl 15-20 ...  Grunnebo Interiör CUP 

Fria Non Stop-BUSSAR
Taxi Lilla Edet 
Från Busstation till Festivalen
Lördag mellan kl 13-16.30 

Svenska Hits
med Good News 

Magnus Bäcklund 
och Lollo Garthman

Småstjärnor

Fria bussar 
till Festivalen med Västtrafik
För mer info www.lillaedet.se KOMMUN

LILLA EDETS
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LILLA EDET. I fredags 
presenterade Center-
partiet, Moderaterna, 
Kristdemokraterna och 
Miljöpartiet ett gemen-
samt valmanifest.

Tillsammans lyfter 
vi Lilla Edet är devisen 
som gäller.

Folkpartiet saknas 
dock eftersom de har 
valt att stå helt och 
hållet på egna ben i 
årets valrörelse.

I fredags bjöds media in till 
kommunhuset i Lilla Edet för 
att få ta del av det gemensam-
ma valprogrammet för C, M, 
KD och MP. Samtidigt för-
kunnades att Folkpartiet valt 
att dra sig ur samarbetet.

– I våras satt vi och plane-
rade hur vi skulle samarbeta i 
årets valrörelse. Efter en tid 
återkom Folkpartiet med be-
skedet att de ville vara själva 
och agera på egen hand. Det 
beklagar vi, förklarar Bjarne 
Färjhage (C) och fortsätter:

– Dock är inga dörrar stäng-
da. Efter valet kommer vi att 
ta upp diskussionen igen, så 
får vi se vad vi kommer fram 
till. Det finns ingen osämja 
oss partier emellan, det vill 
jag noga understryka.

Att MP har anslutit till hö-
geralliansen förvånar säkert 
en del väljare, men Tommy 
Nilzén ser inget kontrover-
siellt i ett det beslutet.

– Det fungerar alldeles ut-
märkt och det finns många 
som jobbar på samma sätt 
ute i landet. Vi vill vara med 
och fortsätta driva den posi-
tiva utveckling vi ser i Lilla 
Edet, säger Nilzén.

Kvartetten av partier lyfter 
särskilt fram utvecklingsfrå-
gorna, kvaliteten som fram-
ställs inom äldreomsorgen 

samt nysatsningen inom 
skolan.

– Det har skett ett omtag 
i skolan det sista halvåret. 
Vi är övertygade om att det 
kommer att ge resultat, avslu-
tar Bjarne Färjhage.

JONAS ANDERSSON

Tillsammans lyfter vi Lilla Edet. Det är devisen som Bjarne 
Färjhage (C), Camilla Waltersson-Grönvall (M), Marie-Louise 
Nielsen (KD) och Tommy Nilzén (MP) för fram i sitt gemen-
samma valmanifest.

Fyra partier gör 
gemensam valkampanj
– Men Folkpartiet går sin egenet går sin egen vägväg

Visst är det skevt, visst 
är det galet – hur 
skall vi rösta i valet?

2009 betalade funktionshin-
drade ca 14 000 kronor för 
arbetsresor med taxi till Gö-
teborg och 9 000 för resor 
till Trollhättan om man ar-
betade 5 dagar i veckan, 
11 månader det året. 2010 
höjde ett enigt kommunfull-
mäktige egenavgifterna till 
ca 69 000 respektive 48 000 
kronor.

Kostnaden blev i ett slag 
5 gånger så hög. Vi funk-
tionshindrade, som ofta 
lever på lönebidrag, med 
mycket låga inkomster, 
också för att vi inte alltid 
orkar arbeta 8 timmar om 
dagen har ingen möjlighet 
att klara omställningen.

När fullmäktige i Lilla 
Edet ånyo behandlade 
frågan fastställde man sitt ti-
digare beslut. Beträffande så 
kallade ”fakta” som social-
chefen och kommunalrådet 
hänvisar till:
• Dubbla reseavdrag för 
resor i egen bil. Det här 
gäller de som inte kan köra 
själva. Det här gäller ar-
betsresor med subventione-
rad taxi.
• Det statliga bidrag på 
26 000:-/år man hänvisar till 
gäller mycket gravt funk-
tionshindrade och många av 

oss får ingenting alls eller 
bara en bråkdel av summan.
• Bland annat Alingsås och 
Tranemo lär ha höjt avgiften 
till Lilla Edets nuvarande 
nivå. Faktum är att alla våra 
kranskommuner: Ale, Kung-
älv, Stenungsund, Uddeval-
la, Vänersborg och Trollhät-
tan tillämpar en avgift som 
ligger i nivå med vad vi be-
talade förut.

Dessutom får vi inte 
jämkning för förhöjda rese-
kostnader i år, utan måste 
ligga ute med pengarna tills 
slutlig skatt beslutats nästa 
år. Det lönar sig inte längre 
att arbeta och vi blir sämre 
i våra funktionshinder om 
vi inte längre kan få de me-
ningsfulla samarbeten och 
sociala kontakter i ett ar-
betsliv som vi så väl behöver.
Våra frågor till partierna:
1. Regeringen prioriterar 
arbete för alla – Hur vill ni 
hjälpa oss att nå det målet?
2. Om vi inte kan arbeta ut-
anför kommunen längre – 
Hur kan ni hjälpa oss att få 
arbete inom kommungrän-
serna?
3. För arbetsresor gäller att 
man bara kan åka mellan 
hemmet och arbetsplatsen. 
För att handla måste vi an-
vända normal färdtjänst ut-
anför arbetsresorna. Friska 
människor har arbetsrese-

avdrag och kan ändå handla 
på väg till eller från arbetet. 
Kan ni hjälpa oss på det om-
rådet?
4. Arbetsresorna ingår i ett 
paket för färdtjänst som av-
talats med Västtrafik. Varför 
kan inte kommunen handla 
upp arbetsresorna sepa-
rat med till exempel Taxi i 
Lilla Edet? Skall vi lida för 
att kommunen inte inser att 
återkommande fasta resor 
bör ge ett lägre pris?
5. Kommunen siktar på till-
växt – Hur tror ni att en 
bättre hantering av handi-
kappade kan hjälpa oss att 
nå det målet?
6. Varför finns det ingen re-
gional samordning inom 
VG-regionen på det här 
området – det blir ju annars 
lätt att hela havet stormar i 
regionen?

Visst är det skevt, visst är det 
galet – tala om varför vi skall 
rösta på just er i valet?

Ralf Sköld, 
Synskadades riksförbund 

Trollhättan/Lilla Edet
Ulf Olausson 

Synskadades riksförbund 
Trollhättan/Lilla Edet

Bo Skoglund 
FUB, THIF

Öppet brev till de politiska partierna i Lilla Edet

LILLA EDET. En nystart 
för grundskolan i Lilla 
Edets kommun.

I torsdags samlades 
över 200 personer som 
har anställning inom 
utbildningssektorn 
samt politiker från 
Utbildningsnämnden.

– Jag är väldigt för-
hoppningsfull inför 
framtiden, säger 
nämndordförande 
Camilla Waltersson-
Grönvall (M).

Resultatet har varit undermå-
ligt och kritiken frän. Nu ska 
bilden av grundskolan i Lilla 
Edet förändras.

– Vi har identifierat våra 
bekymmer och vågat säga det 
högt. Nu gäller det att blicka 
framåt. Den här gången får vi 
inte misslyckas, det har vi inte 
råd med, säger Camilla Wal-

tersson-Grönvall.
– Det andas klar optimism 

och stämningen är positiv 
bland lärare, rektorer och 
politiker. Det kände jag efter 
torsdagens så kallade kick off.

Problemområdena finns 
på pränt och nu handlar det 
om att skapa ett målrelaterat 
arbetssätt.

– Det är allas angelägenhet 
att vi lyfter resultaten, säger 
Camilla.

En ny organisation har 
skapats där område söder, 
väster och centrum har slo-
pats. Istället har det tillsats två 
verksamhetschefer, Anders 
Pettersson som grundsko-
lechef, och Pia Gustavsson 
som förskolechef.

– Politiken kommer att ta 
fram en skolvision i höst. Den 
ska förankras ute i verksam-
heten så att alla känner sig 
delaktiga, förklarar Camilla.

Kommer trenden att 
vända?

– Självklart! Vi har inget 
annat val, avslutar Camilla 
Waltersson-Grönvall.

JONAS ANDERSSON

Uppstartsträff för skolpersonal

Camilla Waltersson-Grön-
vall (M), ordförande i Utbild-
ningsnämnden.


