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COOLASTE DANSSKOLAN

FÖR DITT BARN

BADA, SOLA, RELAXA!
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LILLA EDET. Tvärtemot 
rikstrenden gick Soci-
aldemokraterna framåt 
i Lilla Edets kommun 
och erövrade ett nytt 
mandat i kommunfull-
mäktige.

Det innebär majori-
tetsskifte, men det är 
ännu oklart hur kon-
stellationen kommer 
att se ut.

Valets stora förlorare 
var Centerpartiet som 
backade två mandat 
och tappade 7,3% av 
väljarstödet.

Det var blandade känslor på 
Socialdemokraternas val-
vaka i Folkets Hus. Givetvis 
fanns en besvikelse över val-
utgången på riksnivå, men 
Ingemar Ottosson var sam-
tidigt väldigt glad och nöjd 
med det lokala valresultatet.

– Vi har gjort ett fantas-
tiskt bra val här i Lilla Edet. 
Vi känner segervittring, men 
jag vill samtidigt invänta ons-
dagens sluträkning. Vi kan i 
alla fall konstatera att vi till-
sammans med Vänsterpar-
tiet blir det största blocket. 
Nu gäller det att ta ansvar 
och försöka få till en bredare 
majoritet, säger Ingemar 
Ottosson.

Socialdemokraterna och 
Vänsterpartiet får tillsam-
mans 15 mandat. Den gamla 
alliansen, med Folkpartiet 
inkluderat, får 14. Till saken 
hör emellertid att Folkpar-
tiet valde att köra en egen 
valkampanj i Lilla Edet utan 
koppling till övriga allians-
partier.

– Jag ska ta kontakt med 
Folkpartiets gruppledare 
Ulf Wetterlund, så får vi se 
vad de diskussionerna leder 

fram till. Jag hoppas att de 
är intresserade av att samar-
beta med oss, säger Ingemar 
Ottosson.

Från Folkpartiets sida 
låter man hälsa att inga 
dörrar är stängda.

– Vi har fått ett knepigt 
parlamentariskt läge i Lilla 
Edet. Det känns väldigt trå-
kigt att Sverigedemokraterna 
går framåt. De står för värde-
ringar som inte överensstäm-
mer med ett modernt demo-
kratiskt samhälle, säger Ulf 
Wetterlund och fortsätter:

– Vill Socialdemokraterna 
och Vänsterpartiet ge oss 
ett erbjudande ska vi vara 
väl förberedda. Jag vill dock 
inte gå händelserna i förväg 
utan vi har ett medlemsmöte 
på onsdag och då får vi dis-
kutera en sådan frågeställ-
ning. Det kan lika gärna bli 
att partiet beslutar att vi ska 
gå i opposition och ladda för 
nästa period.

Oroande utveckling
Sverigedemokraternas fram-
fart är anmärkningsvärd. De 
gick fram knappt fyra pro-
centenheter och har nu 7,6% 
av väljarstödet, vilket inne-
bär att ett mandat blivit två i 
kommunfullmäktige.

– Det är en oroande 
utveckling att främlings-
fientligheten växer, säger 
Ingemar Ottosson.

Dystrast var stämningen 
hemma hos Bjarne Färjhage 
där Centerpartiet höll sin 
traditionella valvaka. Raset 
från 23,1% till 15,8% bety-
der att C tappar två mandat. 
Man är nu nere på samma 
nivå som Moderaterna (fem 
mandat).

– En bitter kväll. Det var 
inget vi hade räknat med, 
suckade Färjhage när lokal-

tidningen ringde upp honom 
på söndagsnatten.

Vad är förklaringen till 
ert jätteras?

– Känslan ligger i att vi har 
pratat mycket om Lödöse 
och det gör kanske att övriga 
delar känt sig förbigångna. 
Det är dock inte hela förkla-
ringen utan vi får naturligtvis 
analysera resultatet grundligt 
och se vad vi kommer fram 
till.

Majoritetsskifte väntar 
i Lilla Edets kommun
– Sossarna gick framåt och Centern rasade

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Det pekar uppåt för Socialdemokraterna i Lilla Edets kommun, som var valets vinnare med 
ett nytt mandat i kommunfullmäktige. Samtidigt backade Centerpartiet två mandat. Ingemar 
Ottosson gläds åt det majoritetsskifte som väntar i kommunen.

VASAGATAN 26, GÖTEBORG  
031-17 22 60  LUNDIN.SE    

LILLA EDET - NYBYGGT!
Arkitektritat hus några meter från Ryrsjön. Ateljékänsla 
med rikligt ljusinsläpp och 5 m till taknock. Runt knuten 
ligger montessoriskola, stall samt fin svampskog. 

PRIS/BUD: 1 985 000:- 
BOAREA: ca 96 kvm TOMT: ca 631 kvm
VISNING: Visas söndag 26/9 kl 14:00-15:00 samt 
onsdag 6/10 kl 18:30-19:30. 
ADRESS: Ryrsjön 103
MÄKLARE: Matilda Ivarsson 031-745 20 56
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Moderata Samlingspartiet

Centerpartiet

Folkpartiet Liberalerna

Kristdemokraterna

Arbetarepartiet - Socialdemokraterna

Vänsterpartiet

Miljöpartiet de gröna

Sverigedemokraterna

Totalt

M

C

FP

KD

S

V

MP

SD

5

5

2

1

12

3

1

2

31

-2

+1

+1

5

7

2

1

11

3

1

1

31

FÖRK PARTI ANTAL
2010

ANTAL
+/-

ANTAL
2006

MANDATFÖRDELNING LILLA EDETS KOMMUNFULLMÄKTIGE

SÅ FÖRDELADES RÖSTERNA I KOMMUNALVALET


