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DUNEVALLEN. I grund 
och botten är han en 
travkille från Sundsvall 
som tidigt i livet fick 
ett politiskt intresse.

Efter årsskiftet till-
träder Peder Engdahl 
(M) rollen som nytt 
oppositionsråd.

Sin verksamhet som 
hovslagare kommer han 
dock att behålla.

Det har gått en tid sedan den 
borgerliga alliansen förlorade 

kommunalvalet i Lilla Edet 
och de närmaste fyra åren är 
det Socialdemokraterna, som 
ihop med Vänsterpartiet och 
Folkpartiet, får nöjet att bilda 
majoritet. Samtidigt medde-
lade kommunalrådet Bjarne 
Färjhage (C) att han inte 
ställde upp för omval. Den 
nya oppositionen valde då att 
föra fram Peder Engdahl som 
frontfigur.

– Det kom lite hastigt på. 
Självklart ska det bli jättero-
ligt. Som oppositionsråd får 
du möjligheten att sätta dig 

in frågor på ett helt annat 
sätt och läsa på handlingar 
till hundra procent. Det är 
också viktigt att få tid att prata 
med folk och tjänstemän som 
berörs av olika beslut, säger 
Peder Engdahl.

Han växte upp i Sundsvall, 
bara ett stenkast från trav-
banan Bergsåker. Vägen var 
med andra ord redan utsta-
kad.

– Efter grundskolan bör-
jade jag som travlärling och 
har haft förmånen att få jobba 
med många kända travträ-
nare, berättar Peder som 
fortfarande har kontakt med 
sporten, om inte annat fram-
för tv-apparaten.

– Självklart följer jag V75-
loppen varje lördag, skrattar 
Peder.

Till Göteborg flyttade 
Peder Engdahl 1987. Han 
blev stallchef på Klarebergs 
Ridklubb där han träffade sin 
fru Annika.

– Vi har hållit ihop sedan 
dess och flyttade till Lilla 
Edets kommun 1991. Hov-
slagare blev jag 1994 och 
samma år startade jag egen 
rörelse, berättar Peder.

Vad fick dig att bli poli-
tiskt aktiv?

– Det var när jag var 14-15 
år som jag började diskutera 
politik med kompisar ute i 
stugorna. Mina föräldrar var 
däremot inte politiskt aktiva 
på något sätt, säger Peder och 
fortsätter:

– För mig har det alltid 
handlat om Moderaterna. 
När jag flyttade till Lilla Edet 
fick jag en förfrågan om att 
bli medlem eftersom jag var 
så engagerad.

Under de två senaste man-

datperioderna har Peder Eng-
dahl suttit som ordförande 
i Miljö- och byggnämnden 
respektive Individnämnden.

– Det är de sociala frågorna 
som ligger mig närmast hjär-
tat, poängterar Engdahl.

Hur ser du på rollen som 
oppositionsråd?

– Uppdragsgivare är de 
fyra partier som driver oppo-
sition och min arbetsgivare 
är Moderaterna. Jag tycker 
det här ska bli väldigt roligt. 
Rådet som jag har fått är att 
jag ska förbli den jag är. Jag 
är ofta rakt på sak och inte 
konflikträdd. Ibland kan jag 
ha svårt att uppträda helt kor-
rekt i ett mötesrum, men det 
får jag lära mig, säger Peder 
Engdahl och ler brett.

Hur ser du på framtiden 
för Lilla Edets kommun?

– Den är jätteljus! Vi har 
krattat banan och vi lämnar 
ett överskott på 16 miljoner 

kronor till den nya majorite-
ten. Det har aldrig tidigare 
hänt. Givetvis känns det 
roligt, men jag måste erkänna 
att vi heller hade suttit kvar 
i majoritetsställning, säger 
Peder.

Det återstår en dryg månad 
innan Peder Engdahl tillträ-
der sin nya tjänst på kom-
munhuset. Han blir opposi-
tionsråd till 75 procent, res-
terande tid tänker han arbeta 
som hovslagare.

– Det här är ett lånejobb 
och inom politiken kan det 
hända saker snabbt. Det vore 
dumt att såga av alla grenar 
man sitter på. Dessutom 
tycker jag jobbet som hovsla-
gare är väldigt roligt, avslutar 
Peder Engdahl. 

Travar vidare inom politiken
– Peder Engdahl blir nytt oppositionsråd

Moderaten Peder Engdahl driver egen rörelse som hovslagare. Från och med nästa år väntar 
dubbelarbete då han även intar rollen som oppositionsråd i Lilla Edets kommun.

Peder Engdahl brinner för de mjuka frågorna och under den 
senaste mandatperioden satt han som ordförande i Individ-
nämnden.

PETER ENGDAHL
Ålder: 46.
Bor: Västerlanda.
Familj: Min fru Annika Teibl, och 
barnen Filip, 15, och Fanny, 13.
Partitillhörighet: Moderaterna.
Intressen: Trav och ishockey. Det är 
Timrå som gäller.
Stjärntecken: Vattuman.
Politisk förebild: Carl Bildt.

Sveriges bästa travkusk: Åke Svan-
stedt.
Det bästa med Lilla Edets 
kommun: Allt är nära.
Överst på julklappslistan: Ett par 
nya skidor.
Aktuell: Tillträder som oppositions-
råd efter årsskiftet.
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LÖDÖSE. Nästa år går 
flyttlasset från Oskars-
hamn till Lödöse.

Familjen Hallman var 
i lördags på tomtsyn i 
Ekeberg.

– Nu har vi bestämt 
oss, säger Markus Hall-
man.

”Lödöse – gott om tid” har 
marknadsförts på olika sätt 
sedan i somras, senast på 
Hem & Villamässan i Göte-
borg.

– I samband med våra 
aktiviteter har vi delat ut 
informationskort där folk 
har fått fylla i en intressean-
mälan, som de sedan skickat 
in till oss. Vi har fått in över 
100 intresseanmälningar på 

denna korta tid och dessa 
passade vi nu på att bjuda in 
till en visning av Ekebergs-
området i lördags, förklarar 
Monica Skorupa, kom-
munikatör på Lilla Edets 
kommun.

Representanter från kom-
munens samhällsbyggnads-
avdelning, Trafikverket, 
Globalhus och Skanska fanns 
representerade för att svara 
på frågor. Även det lokala 
föreningslivet deltog.

– Vi är mycket nöjda med 
responsen. Ett 30-tal perso-
ner besökte Ekeberg denna 
dag och med tanke på vädret 
blev det bättre än vad vi 
hade vågat hoppas på, säger 
Monica Skorupa.

Kajsa och Markus Hall-

man hade tagit sig hela vägen 
från Oskarshamn till Lödöse 
för att se om marknadsfö-
ringen av Ekeberg överens-
stämde med verkligheten.

– Min fru och jag är upp-
växta i Mölndal, men arbets-
situationen förde oss till 
Oskarshamn för drygt tre år 
sedan. Nu vill vi komma när-
mare släkten igen och letar 
därför efter ett boende i när-
heten av Göteborg, förklarar 
Markus Hallman.

– Vi tycker att Ekeberg 
erbjuder ett väldigt bra 
boende, nära naturen och 
med bra kommunikationer. 
Du får ett nytt, fräscht hus 
till en vettig kostnad. Att 
kommunen dessutom kan 
utlova barnomsorgsplats på 

nära håll löser många prak-
tiska bekymmer i vardagsli-
vet. Vi har en son, Emil 10 
månader, och planerar för 
fler barn i framtiden, säger 
Hallman.

Handpenningen är ännu 

inte betald, men lörda-
gens visning fick Kajsa och 
Markus att bestämma sig.

– Så är det! Vi får stå ut 
med att Ekeberg kommer 
att vara en byggarbetsplats 
under en period och att det 

dröjer innan infrastruktu-
ren är helt utbyggd, avslutar 
Markus Hallman.

Ekeberg visades upp för intressenter
– Och familjen Hallman har bestämt sig
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Kajsa och Markus Hallman från Oskarshamn kom i sällskap med kompisen Fredrik Magnus-
son till lördagens tomtsyn i Ekeberg, Lödöse. Paul Mäkelä från Lilla Edets kommun fanns på 
plats och guidade. 


