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LILLA EDET. Center-
partiet i Lilla Edet 
gjorde ett riktigt 
dåligt val och tappade 
en dryg fjärdedel av 
rösterna jämfört med 
2006.

Besvikelsen över det 
dåliga valresultatet 
har ännu inte lagt sig 
hos kommunalrådet 
Bjarne Färjhage.

– Nej, det sker gradvis 
men jag är fortfarande 
väldigt besviken, säger 
han till lokaltidningen. 

Det blåser nya vindar i Lilla 
Edets kommun och det nya 
trepartisamarbetet med S, 
V och FP gör att den tidi-
gare Alliansen får kapitu-
lera från tronen som majo-
ritetsbildare. Valets stora 
förlorare var Centerpartiet 
som tappade 28,7%  av sitt 
väljarstöd, 1693 röster 2006 
mot 1206 vid årets samman-
räkning.

– Vi har analyserat valet 
var och en för sig. I nästa 
vecka ska vi träffas i par-
tiet och göra en gemensam 
utvärdering, förklarar Färj-

hage.
Hur ser du på Folkpar-

tiets beslut att ansluta sig 
till Socialdemokraterna 
och Vänsterpartiet?

– Jag måste erkänna att 
jag är lite förvånad. Det är 
mer personkonstellationen 
som förvånar mig.

Besviken?
– Nej, så här är spelreg-

lerna. Däremot är jag besvi-
ken på vårt resultat.

Hur skulle du ställa dig 
till att bli oppositionsråd?

– Det har jag inget svar 
på. Det är en del av den 
analys som vi ska göra nu, 
avslutar Bjarne Färjhage.

Ny politisk majoritet i Lilla Edets kommun
– S, V och FP går samman
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LILLA EDET. Det blir 
en ny politisk koalition 
som ska styra Lilla 
Edets kommun de när-
maste fyra åren.

Socialdemokraterna, 
Vänsterpartiet och 
Folkpartiet har gått 
samman för att bilda 
majoritet.

– Vi har haft väl-
digt konstruktiva och 
givande diskussioner 
den senaste veckan och 
gemensamt kommit 
fram till den här lös-
ningen, säger nuva-
rande oppositionsrådet, 
Ingemar Ottosson (S).

I torsdags bjöd Socialdemo-
kraterna, Vänsterpartiet och 
Folkpartiet in till presskon-
ferens på Café Sött & Nött 
för att presentera det nya 
samarbete och bildandet av 
en bred politisk majoritet i 
Lilla Edets kommun. Till-
sammans får de tre partierna 
17 mandat i kommunfull-
mäktige.

– Vi valde att driva en 
egen valrörelse och sade att 
vi skulle ta ställning till ett 
eventuellt samarbete med 
det ena eller andra blocket 
efter den 19 september. Vi 
hade alla dörrar öppna och 
det var vi väldigt tydliga med, 

säger Anders Wallin (FP) 
och fortsätter:

– Att vi nu ingår ett sam-
arbete med Socialdemokra-
terna och Vänsterpartiet är 
ett enhälligt beslut som tagits 
i partiet. Det fanns inga avvi-
kande uppfattningar. Vi gör 
det som vi anser vara bäst för 
Lilla Edets kommun.

Gemensam budget
S, V och FP har som ambi-
tion att kunna presentera en 
gemensam budget till full-
mäktigemötet den 27 okto-
ber. Det finns några priorite-
rade områden som Ingemar 
Ottosson tog tillfället i akt 
att lyfta fram i samband med 
pressträffen.

– Det offentliga rummet 
måste snyggas upp och det 
gäller inte bara central-
orten utan hela kommu-
nen. Här ska det satsas lite 
extra pengar. Grundskolan 
genomför en egen process, 
men här krävs också ekono-
miska resurser för att vi ska 
få det lyftet som vi hoppas 
på. Vi vill också höja perso-
naltätheten inom barnom-
sorgen och det är också vår 
ambition att så ska bli fallet 
inom äldreomsorgen under 
den kommande mandatpe-
rioden.

Vänsterpartiets Peter 
Spjuth förstår om en del 

kommuninvånare höjer på 
ögonbrynen för det nya 
regeringsbildandet i Lilla 
Edet.

– Det var nog inget hett 
tips innan valrörelsen, men 
jag måste tillstå att det känns 
jättebra. Vi skickar signaler 
om att vi är beredda att jobba 
blocköverskridande för att nå 
resultat i kommunen, säger 
Spjuth.

– Visst finns det frågor där 
vi står en bit ifrån varandra 
rent ideologiskt, men huvud-
saken är att vi är resultatin-
riktade i det vi gör, tillägger 
Spjuth.

Den nya politiska majori-
teten har också beslutat om 
fördelningen av ordföran-
deposterna i de olika nämn-
derna. Folkpartiet kommer 
att tillsätta ordföranderollen i 
Samhällsbyggnadsnämnden, 
Vänsterpartiet i Omsorgs- 
respektive Individnämnden. 
Socialdemokraterna lägger 
beslag på resterande sju ord-
förandeskap.

– Vi har fört diskussioner 
fram och tillbaka och detta är 
vad vi kommit fram till, säger 
Ingemar Ottosson.

Bjarne Färjhage (C).

En bred politisk majoritet har bildats i Lilla Edets kommun då Vänsterpartiet, Folkpartiet 
och Socialdemokraterna beslutat att ingå ett samarbete. Här ses partiernas företrädare; 
Peter Spjuth, Anders Wallin och Ingemar Ottosson.

Samarbetet förvånar Färjhage

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Benny & Carina 
med personal

Välkomna till
 den levande lanthandeln!

Hel låda Gravljus

Tanka direkt från pump Trädgårdskalk 
11 kg  30:-
Höstgödsel 
PK 7-25 10 kg 180:-

Jordnötter 3 kg 75:-
50 Talgbollar i hink 110:-
Solrosfrö strimmig 20kg 228:-

Råttgift,
Musfällor och 

Burar

Fina Gravkransar, 
dekorationer och Lyktor
Stort 

sortiment av

Nu är det dags 
att tänka på 
småfåglarna

24 veckoljus 20st 2,5 dygnsljus

240:- 120:-

Miljöbensin
2-takt lösvikt

1850
/liter

Sågkedjeolja
lösvikt

2250
/liter


