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LÖDÖSE. Valrörelsen är 
i full gång.

De politiska riks-
dagsmännen har alma-
nackan fulltecknad i 
dessa tider.

I förra veckan hade 
Moderaterna i Lilla 
Edet besök av Mikael 
Cederbratt, som tog 
tillfället i akt att göra 
ett arbetsplatsbesök 
på Lödöse Städ för att 
prata RUT-avdrag.

Valet närmar sig och för de 
politiska partierna är det 
bråda dagar.

– Valtemperaturen är hög, 

stabil och bra, säger Mikael 
Cederbratt, ledamot i Social-
försäkringsutskottet.

– Jag tycker jag upplever 
många trevliga samtal och 
det finns en positivitet hos 
de människor jag möter. 
Valarbetarna är dessutom på 
väldigt gott humör och det 
är lätt att få folk att engagera 
sig, tillägger Mikael.

Mikael Cederbratt är för-
siktigt optimistisk inför val-
dagen, men vågar inte ta ut 
någonting i förskott.

– Jag tycker att det blåser 
Alliansens håll i dagsläget. 
Allt kan dock hända och 
det gäller att inte få någon 
hybris.

Vilken blir den enskilt 
viktigaste valfrågan?

– Avgörande är landets 
finanser. Alliansregeringen 
har också en hög trovärdig-
het just när det gäller att 
hantera landets ekonomi, 
säger Mikael Cederbratt och 
fortsätter:

– Sedan har du jobbskatte-
avdraget som innebär att folk 
har fått smaka på hur det är 
att ha mer pengar i plånbo-

ken. Alliansen satsningar på 

att skapa fler jobb har också 
hög trovärdighet bland lan-
dets invånare.

Genererat jobb
Vid sitt besök i Lilla Edets 
kommun på tisdagen pas-
sade Mikael Cederbratt, att 
tillsammans med de lokala 
M-företrädarna Camilla 
Wal tersson-Grönwal l 
och Peder Engdahl, på att 
besöka Lödöse Städ. Syftet 

var att diskutera RUT-avdra-
gets betydelse för näringsli-
vet.

– Satsningen på RUT-
avdraget har genererat jobb 
för personer som tidigare 
har haft svårt att komma 
in på arbetsmarknaden. En 
annan aspekt är att den var-
dagliga stressen minskat för 
de människor som valt att 
köpa hushållsnära tjänster. 
Det har skett en stor ökning 
och det är inte enbart hög-
inkomsttagare som nyttjar 
möjligheten, utan i allt större 
utsträckning barnfamiljer 
och pensionärer.

Stor efterfrågan
Cederbratt menar att med 
en rödgrön regering försvin-
ner RUT-avdraget och med 
det en hel del arbetstillfällen. 
Björn Nyquist på Lödöse 
Städ är inne på samma spår.

– RUT-avdraget har 
påverkat vår verksamhet 
i väldigt positiv riktning. 
Efterfrågan är stor och vi har 
ett par, tre personer i före-
taget som kan kopplas till 
RUT, säger Björn Nyquist.

Efter besöket hos Lödöse 
Städ fortsatte Mikael Ceder-
bratt vidare till Elfhems 
Gymnasium för att träffa 
representanter därifrån. Han 
gjorde det tillsammans med 
Camilla Waltersson-Grön-
vall, som kan komma att ta 
plats jämte Cederbratt i riks-
dagen efter valet.

– Jag hoppas verkligen få 
sällskap av Camilla i Stock-
holm. Det vore jättetrevligt, 
avslutar Mikael Cederbratt.
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Den moderate riksdagsmannen Mikael Cederbratt var i tis-
dags på plats i Lilla Edets kommun för att bland annat prata 
RUT-avdrag med Björn Nyquist från Lödöse Städ. På bilden 
ses också Moderaternas lokala partiföreträdare i Lilla Edet, 
Camilla Waltersson-Grönvall och Peder Engdahl.

NYGÅRD. Gårdsbutiken 
Skiltorp Kvarn som 
öppnade i somras har 
fått en smakstart.

Många människor 
har kommit för att 
handla och efterfrågan 
på närproducerat ökar 
stadigt.

I måndags kom Cen-
terpartiet på besök för 
att överlämna årets 
Guldklöver.

Guldklöver är en utmärkelse 
från Centerpartiet till perso-
ner, organisationer och före-

tag som gör extraordinära 
insatser.

– Guldklöver delas ut över 
hela Sverige. Kopplingen 
entreprenörskap och miljö är 
tydlig, säger Carina Anders-
son från Centerpartiet i Lilla 
Edet som kom i sällskap med 
partikamraten Ove Parkås 
för att överlämna diplom och 
tillhörande pin.

Gårdsbutiken Skiltorp 
Kvarn slog upp dörrarna den 
10 juli. Det är Dorte och 
Eilert Ratchke som driver 
verksamheten.

– Det som säljs här är äkta 

närproducerat. Våra pro-
dukter kommer från en fem-
milsradie, förklarar Eilert 
och visar upp sortimentet 
som bland annat omfat-
tar honung, saft, tunnbröd, 
gurka och getost.

– Vi tillhandahåller även 
köttboxar från bönder som 
är anslutna till Gröna gårdar, 
poängterar Eilert.

Planer finns redan på att 
utveckla verksamheten. På 
sikt hoppas Dorte och Eilert 
att kunna bygga ett växthus 
och tankar finns även på eget 
rökeri och öppen livsmedels-

hantering.
– Vi tar det successivt, 

men helt klart är att upp-
starten har överträffat våra 
förväntningar, säger Dorte 
Ratchke.

Centerpartiets motivering 
till årets Guldklöver lyder 
enligt följande: ”Skiltorp 
Kvarn har genom en miljömed-
veten och entusiastisk satsning 
gjort det möjligt för kommun-
invånarna att köpa närprodu-
cerad mat. På det sättet värnar 
de både miljön och kommunin-
vånarnas hälsa.”

JONAS ANDERSSON

Guldklöver till Gårdsbutiken Skiltorp Kvarn

Det lönar sig att åka några mil för en bra affär

Kontakta vår Audi-säljare

Klimatanläggning
Lättmetallfälgar
Farthållare
Färddator

ESP
Originalstereo
Elhissar & Elspeglar
ABS-bromsar

Kontakta våra VW-säljare                                Transportbilssäljare

       www.bilab.se

POLO 1,4 MASTERS    137 500 kr
GOLF TSI 122 MASTERS 179 900 kr

Två mästare 
i sin klass.

CO2

Bilen på bilden är extrautrustad.

Niklas
Johansson

Lars
Borg Nilsson

Emil
Runfelt

0303-620 180303-620 12

Peter Hyltén-
Cavallius

0303-620 16

Audi A3.
En miljöklassad Premiumbil. Skattefri i 5 år.
Audi A3 har stort förtroende bland sina ägare 
(auto motor & sport 18/2009), både tillförlitlighet 
och köregenskaper får toppbetyg.

1,6 TDI Sportback Proline

215.900 kr

Miljöbil - skattefri i 5 år!

Snabb leverans!

Masterpaket

4x20W

Centerpartiet i Lilla Edet, representerade genom Ove Parkås 
och Carina Andersson, delade ut årets Guldklöver till Skil-
torp Kvarn och dess ägare Eilert och Dorte Ratchke.
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