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Ale kommuns

bästa 
vitvarubutik!

RABATT
20%

Just nu får Du 20% rabatt på alla 
LVI-element och övriga LVI-produkter!

Gäller t o m  1/10 2010

Vi matchar alla konkurrenters 
priser, erbjudande och offerter

Leverans, installation och bortforsling från 650:-

Alltid snabba leveranser

Alltid räntefri avbetalning
Upp till 7 månader räntefritt utan avgifter. 
Aviavgift 0:- Uppläggningsavg 0:- ränta 0:-

LILLA EDET. I fredags 
genomförde majoritets-
partierna en manifesta-
tion för ett mera gäst-
vänligt centrum.

Representanter för 
C, M, MP och KD sam-
lades för att rensa och 
städa runt torget i Lilla 
Edet.

– Valfläsk av det mer 
flagranta slaget, ansåg 
vänsterpartiets Peter 
Spjuth.

I fredags kom en inbjudan till 
pressträff. De fyra majoritets-

partierna i Lilla Edets kommun 
ville påvisa sin ambition för ett 
renare och snyggare centrum. 
Med gemensamma krafter såg 
de till att med egna trädgårds-
redskap städa torget och dess 
kringområden.

– Vi har under lång tid haft 
en högre ambitionsnivå med 
kommunens parkverksamhet. 
Bättre skötta planteringar och 
mera välstädat har varit de vikti-
gaste punkterna, säger kommu-
nalrådet Bjarne Färjhage (C).

– I juni tillsatte vi extra 
pengar för att få det bättre. 
Facket bromsade dock möjlig-
heten till ungdomsarbete vilket 
jag verkligen beklagar.

Är det här initiativet inte 
bara en stilla flört med väl-
jarna?

– Nej, det vill jag inte påstå. 
Med denna manifestation vill vi 
visa vägen hur vi vill att det ska 
bli i framtiden. Då har vi inte 
bara centrum i Lilla Edet i tan-
karna utan det gäller naturligt-
vis hela kommunen, säger Färj-
hage.

Oppositionspartierna, som 
inte hade bjudits in till fre-
dagens upptåg i centrum, var 
föga imponerade av majorite-
tens tilltag.

– En politisk happening och 
ingenting annat. Det är val-
fläsk av det mer flagranta slaget, 
tyckte Peter Spjuth.

– Jag ser det också som ett 
grovt påhopp på den fackliga 
organisationen. Vi måste res-
pektera de regler som finns. Det 
är majoritetens egna sparbeting 
som har gjort att vi hamnat i den 
här situationen. Fyra år av van-
skötsel reparerar man inte med 
en dags arbete, säger Spjuth 
och skickar följande passning 
till majoriteten:

– Kommer de på tanken att 
städa igen finns det fler objekt 
att ta tag i. Området runt Går-
dahallen i Lödöse ser inte spe-
ciellt trevligt ut.

JONAS ANDERSSON

Majoritetspartierna 
storstädade centrum
– Valfläsk enligt oppositionen

I fredags eftermiddag samlades representanter från de fyra majoritetspartierna i Lilla Edets 
kommun, C, M, MP och KD, för att med gemensamma krafter storstäda centrum. 

Bli modeåterförsäljare
• Vi erbjuder flera försäljningskoncept

• Boka en visning/modeträff

• Beställ en katalog

Sälj modekläder på fritiden/
modeträffar, starta nu och få  
gratis kataloger. Höstnyheterna
finns i storlek 34-52/XS-4XL.

Ring 011-12 27 00.

www.friendtex.se

FRIENDTEX, Maskingatan 12, 602 23 Norrköping

Välkommen på Valvaka! 
När vallokalerna stängt den 19 september 
och vi har gjort allt vi kan för att föra ut vår 

politik, återstår valvakan. Varmt välkommen att 
tillsammans vänta in valresultatet.
Folkets hus Nol kl 20.00


