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LILLA EDET. Bjarne 
Färjhage lämnar den 
politiska hetluften.

Det centerpartistiska 
kommunalrådet väljer 
att träda tillbaka efter 
valförlusten.

– Nu ska jag ägna 
mer tid åt familjen, 
jordbruket och huset. 
Dessutom är jag en för-
eningsmänniska i grun-
den och jag kommer att 
finnas kvar i partiet, 
dock inte på heltid, 
säger Färjhage till Ale-
kuriren.

Efter elva år som kommun-
styrelsens ordförande och 
åtta år som dess vice ordfö-
rande väljer Bjarne Färjhage 
att vid årsskiftet lämna den 
politiska toppen och aspire-
rar således inte på rollen som 
oppositionsråd.

– Målet för Centerpar-
tiet är att under de komman-
de fyra åren återta förlorad 
mark. I det arbetet kommer 
andra personer att ta täten 
och jag kommer att spela en 
tillbakadragen roll. Det gäller 
att formera ett nytt lag och 
vid nästa val är jag pensionär, 
säger Bjarne Färjhage och 
fortsätter:

– Givetvis har valresultatet 
haft en avgörande betydelse 
för mitt beslut. Som duktig 
oppositionspolitiker gäller 
det att tända till och vara 
hungrig, det duger inte att ta 
ett steg tillbaka. Som fallet är 
nu anser jag det vara bättre 
att överlämna till någon som 
vill mera.

Det största minne som 
du upplevt inom politiken?

– Jag har oerhört många 
minnen att bära med mig, 
men att få vara med i Rom 
med Moder Tekla under 
Heliga Birgittas 700-årsju-
bileum 2003 var stort. Jag 
minns särskilt mässan i St Pe-
terskyrkan som Påven ledde.

Det viktigaste beslu-
tet som du varit med och 
fattat?

– Det viktigaste vi gjort och 
lyckats med är tågstationen i 
Tingberg. Lilla Edet fanns 
inte med i Västtrafiks planer 
från början, men tack vare ett 

idogt politiskt arbete, där inte 
bara jag var delaktig, kunde 
vi påverka beslutsfattarna. 
Det kommer att ha en oer-
hörd stor betydelse för kom-
munens utveckling i framti-
den, större än vad många hit-
tills har insett.

Är det en bitter eller till-
fredsställd Bjarne Färjhage 
som lämnar arbetet som 
kommunalråd?

– Inte bitter och inte till-
fredsställd. Jag är besvi-
ken över valresultatet, men 
känner ingen bitterhet. Så 
här är spelreglerna. Det som 
känns lite tråkigt är att vi inte 
får vara med och skörda det 
som vi lagt grunden till.

Vad är din analys till 
Centerpartiets dåliga val-
resultat, där ni tappade två 
mandat i fullmäktige?

– Vi har naturligtvis analy-
serat valresultatet inom par-
tiet. I områden som Väster-
landa och Hjärtum så spela-
de nog skolstrukturbeslutet 
en stor roll. Det var ett nöd-
vändigt beslut i den ekono-
miska situation vi befann oss 
i, men det rörde upp mycket 
känslor. En annan fråga som 

också rörde upp känslor var 
diskussionen om vindkraften.

Vem vill du se i rollen 
som oppositionsråd?

– Det väljer jag att inte 
kommentera.

Vilken politiker har stått 
dig närmast genom åren?

– Ser man det i sin helhet 
så svarar jag Lars Ivarsbo. 
Jörgen Andersson ligger 
också bra till.

Vilka frågor kommer du 
i första hand att fokusera på 
under de två månader som 
ligger framför dig?

– Det är att slutföra de 
kontakter som jag har startat 
upp inom näringslivet och på 
Västtrafik som har med in-
frastrukturen att göra. Sedan 
handlar det om att lämna över 
arbeten till Ingemar Ottos-
son samt till den person som 
blir min efterträdare.

En synnerligen engage-
rad politiker har snart gjort 
sitt och den politiska ledning-
en i Lilla Edet blir en profil 
fattigare.

Bjarne Färjhage slutar som kommunalråd
– Nu ska han ägna mer tid åt familjen, 
jordbruket och huset

Bjarne Färjhage (C) väljer att lämna den politiska hetluften 
och slutar som kommunalråd vid årsskiftet.
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• Däckförsäljning
• Rostskyddsbehandling
• Mindre bilreparationer
• Biltvätt/recond

Martin byter mina 
däck snabbt och billigt. 

Dessutom har han 
däckhotell!

DÄCKBYTE
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Självklart säljer 
vi däck från väl-
kända leverantörer!

1 DECEMBER
VINTERDÄCK LAG!

BOKA IDAG!
SLIPP LÅNGA 
VÄNTETIDER!

Du hittar oss på 
Traktorgatan 14, 

1 min från 
Rollsbomotet.

Vi tvättar din 

bil utvändigt bil utvändigt 

för endast....för endast....

ättar dinnättar din
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NYKUNDSERBJUDANDE!

Däckbyte 
+ förvaring

Vi firar 
med 
attraktiva 
priser! 1515år!år!
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OBS! Tidsbokning. 

Avfettningstvätt tillkommer.
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