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LILLA EDET. I fredags 
presenterade opposi-
tionen sin nya lagupp-
ställning och de frontfi-
gurer som ska leda den 
politiska minoriteten 
under de kommande 
fyra åren.

Peder Engdahl (M) 
ikläder sig rollen som 
nytt oppositionsråd vid 
årsskiftet.

– Vi är många som 
spelat andrafiolen tidi-
gare, men som nu kliver 
fram i rampljuset, 
säger Engdahl.

Moderaterna, Centerpartiet, 
Kristdemokraterna och Mil-
jöpartiet, som tillsammans 
bilder den nya oppositionen, 
bjöd in till presskonferens 
på Edets Värdshus i fredags 
morse. 

– Vi har haft förmånen 
att få sitta i majoritet under 
åtta års tid och vi har drivit 
en ansvarsfull politik. Den 
dåliga ekonomin har tvingat 

oss ta många tuffa beslut. Vi 
har hela tiden tagit ansvar för 
ekonomin och i år ser prog-
nosen väldigt bra ut, säger 
Peder Engdahl och fortsät-
ter:

– Som opposition och 
utmanare kommer vi att kri-
tiskt ifrågasätta majoritetens 
politik och hela tiden verka 
för kommunens bästa. En av 
de viktigaste frågorna som vi 
vill lyfta fram är skolan. I vårt 
budgetförslag framgick det 
att vi ville satsa tre miljoner 
kronor mer än majoriteten.

Oppositionen fokuse-
rar också på utvecklingen 
av Lödöse och anser att en 
eventuell nedläggning av 
ortens brandstation vore 
förödande.

– Sådant som läggs ned 
kommer aldrig tillbaka, säger 
Engdahl.

Det uttalandet kan tyckas 
motsägelsefullt ty oppositio-
nen vill nämligen att simsko-
leverksamheten ska återupp-
tas efter att ha legat i träda 
några år.

– Nu finns pengarna och 
då tycker vi att simskoleun-
dervisningen ska återupptas.

Bjarne Färjhages (C) 
beslut att lämna den poli-
tiska hetluften och Camilla 
Waltersson-Grönvalls (M) 
nyvunna riksdagsplats får 
naturligtvis konsekvenser. 

Det är inte bara två starka 
borgerliga profiler som för-
svinner från den politiska 
scenen i Lilla Edet, utan med 
dem även värdefull rutin. 

Hur kommer det att 
påverka oppositionen?

– Vi är många som har 
varit med länge, men som 
inte funnits med i det främre 
ledet. Jag tycker att vi har 
lyckats kombinera förny-
else och tradition på ett väl-
digt bra sätt, säger Jörgen 
Andersson (C) tidigare 
verkat som kommunfullmäk-
tiges ordförande, men som 

nu antar utmaningen som 
vice ordförande i Samhäll-
byggnadsnämnden.

– Såväl Bjarne som 
Camilla kommer att finnas 
med och stötta oss i vårt 
arbete, vilket känns tryggt. 
Camilla kommer exempelvis 
att sitta kvar i kommunsty-
relsen och i fullmäktige, till-
lägger Peder Engdahl.

Hur blir det axla Bjarne 
Färjhages mantel?

– Det görs naturligtvis 

inte över en natt, det tar sin 
lilla tid att bli insatt i alla 
frågor. Samtidigt är jag och 
Bjarne två olika personer och 
jag får göra det här på mitt 
sätt, säger Engdahl.

Peder Engdahl kommer 
att arbeta som oppositions-
råd till 75%, resterande tid 
tänker han ägna hovslageri-
verksamheten.

– Det här är ett lånejobb 
och då gäller det att inte 
kapa bort alla grenar man 

sitter på. Dessutom älskar 
jag hästar och jag brinner för 
jobbet som hovslagare, så jag 
vill inte släppa den sysslan 
helt och fullt.

Hur är känslan?
– Jättebra! Vi är ett hung-

rigt gäng som kommer att 
arbeta bra tillsammans, 
avslutar Peder Engdahl.

Här följer namnen på de 
personer som kommer att 
sitta som ordförande respek-
tive vice ordförande i nämn-
derna de kommande fyra 
åren:

Utbildning: Ordförande: 
Uno Ekberg (S). Vice: Ove 
Parkås (C).

Kultur- och fritid: Ord-
förande: Kjell Johansson 
(S). Vice: Anna-Lee Alen-
malm (M).

Miljö- och bygg: Ord-
förande: Carlos Rebelo 
Da Silva (S). Vice: Tomy 
Granqvist (M).

Omsorg: Ordförande: 
Kim Pedersen (V). Vice: 
Tommy Nilzén (MP).

Individ: Ordförande: 
Peter Spjuth (V). Vice: 
Paulina Svenungsson (C).

Kommunstyrelsens ordfö-
rande blir Ingemar Ottos-
son (S) och vice ordförande 
blir Peder Engdahl (M).

JONAS ANDERSSON

Nya nämnd-
ordföranden i 
Lilla Edet

I LILLA EDET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Moderaten Peder Engdahl 
blir nytt oppositionsråd i 
Lilla Edets kommun.

Går du i säljtankar?
 

Lämna din bostad till försäljning hos oss  
senast 26 november så får du 20 trisslotter*, 
värde 500 kronor! 
 

STOR VISNINGEHELG I DECEMBER

Du har också chans att visa din bostad på vår stora  
visningshelg i december, då vi visar alla bostäder vi 
har till salu i Ale. Ring 0303-74 90 00 och snacka 
med oss så berättar vi mer!

NÖDINGE ALE TORG. TEL 0303-74 90 00 WWW.SVENSKFAST.SE

*) Erbjudandet gäller nya för-
medlingsuppdrag som tecknas 
i bobutiken Ale under perioden 
26/10 till 26/11 2010. 

Utmanarna har formerat sitt nya lag
– Peder Engdahl (M) blir oppositionsrådoppositionsråd

Oppositionens nya frontfigurer som ska ta upp kampen med majoriteten i Lilla Edets kommun. Från vänster: Tommy Nilzén 
(MP), Ove Parkås (C), Marie-Louise Nielsen (KD), Peder Engdahl (M), Anna-Lee Alenmalm (M), Jörgen Andersson (C) och 
Tomy Granqvist (M).

Välkommen till en 

SEMINARIEKVÄLL 
med tillhörande utställning

Robbin Toneby från SVEP (Svenska 
värmepumps Föreningen)�������	�
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Måndag 8/11, kl. 18:30 – ca 20:00, 
Lilla Edet Folkets Hus
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Tisdag 9/11, kl. 18:30 – ca 20:00, 
Trollhättan Folkets Hus

Onsdag 10/11, kl. 18:30 – ca 20:00, 
Vänersborg kommunhus

Torsdag 11/11, kl. 18:30 – ca 20:00, 
Lysekil Folkets Hus,
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Nyfiken på 
värmepumpar?

KOMMUN
LILLA EDETS


