
LILLA EDET. Maskiner 
och vägarbetare syns 
överallt längs med E45 
i Lilla Edet.

Projektet snurrar för 
högtryck just nu.

– Allting fortskrider 
som planerat, förkla-
rar projektledare Lars 
Preinfalk.

Nu har även den andra etap-
pen, arbetet på sträckan Edet 
Rasta-Torpa, kommit igång. 

– Sträckan mäter sex ki-
lometer och det är framfö-
rallt mycket miljö och geo-

teknik att ta hänsyn till i 
detta område. Stödbankar 
behöver göras för all den 
lera som finns. Brodalsbäck-
en kommer att flyttas upp 
väster ut för att öka säkerhe-
ten när motorvägen byggs, 
säger Preinfalk och fortsätter:

– Parallellt kommer det 
att ske sprängningsarbeten 
och byggnation av lokalvä-
gen. Tanken är att under 
våren flytta över trafiken på 
den vägen när det stora arbe-
tet på E45 tar fart. För en-
treprenören gäller det att 
gasa och bromsa samtidigt 

på grund av all kvicklera som 
finns i marken.

När ska projektet vara 
klart?

– Om ganska exakt ett år 
ska båda etapperna på sträck-
an norr om Göta upp till 
Torpa vara invigda och klara.

Ingen snö och kyla ännu, 
vilket ni förmodligen är 
tacksamma för?

– Både och faktiskt. Att 
vinterkylan lyser med sin 
frånvaro är bra när vi ser till 
de schaktarbeten som ska 
utföras. Samtidigt måste vi 
vara oerhört försiktiga när vi 
schaktar vid vatten, jorden är 
lös och riskerar att rinna rakt 
ner i bäcken. Hade marken 
varit frusen vore den mer 
kompakt. På det hela taget 
är milt väder ändå att före-
dra, det är fler fördelar, säger 
Lars Preinfalk.

Viltpassager
För en tid sedan invig-
des gång- och cykelporten 
vid den södra trafikplatsen. 
Porten vid Bryggaregatan ska 
bytas ut och där pågår arbe-
tet för fullt. När det gäller un-
derfarten på Storgatan sker 
just nu pålning.

– Vi kommer också att på-
börja byggnation av viltpas-

sager på etappen Edet Rasta-
Torpa, avslöjar Preinfalk.

Vilken respekt visar tra-
fikanterna för vägarbetar-
na?

– Jag vill påstå att 90 pro-
cent tar det lugnt och anpas-
sar sig efter rådande omstän-
digheter. Sunt förnuft säger 
att det tar lite längre tid att 
köra än normalt. Det går inte 
att köra in någon tid på den 
här sträckan, då riskerar man 
både sitt eget och andras liv, 

säger Lars Preinfalk.
En del upplever det som 

smutsigt på vägbanan, vad 
säger du om det?

– Entreprenören håller 
rent så gott det går, städar 
och tvättar så ofta man kan. 
På dagarna passerar det 1 000 
fordon i timmen vilket säger 
en del om problematiken.

Blir det något julstille-
stånd?

– Vägmaskinerna kommer 
inte att vara igång under mel-

landagarna, däremot blir det 
en del pålning och grund-
läggningsarbeten. Arbets-
ledningen finns på plats som 
vanligt, avslutar Lars Prein-
falk.
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LILLA EDET. Ingemar 
Ottossons första år 
som ledande kommu-
nalråd lider mot sitt 
slut.

Inledningsvis var det 
skoldebatten som ham-
nade i fokus, nu är det 
utvecklingen av Lilla 
Edet centrum som står 
för dörren.

– Vi ska satsa oss in i 
framtiden, säger Ottos-
son som ser förvek-
ligandet av centrum-
planen som en viktig 
pusselbit.

Opinionssiffrorna för Social-
demokraterna på riksnivå slår 
alla tiders bottenrekord sam-
tidigt som förtroendet för 
partiledaren Håkan Juholt 
är svagt på många håll. Inge-
mar Ottosson anser ändå att 
befolkningen i Lilla Edet är 
bra på att hålla isär rikspoli-
tiska frågor och de som rör 
den egna kommunen.
– Visst träffar jag väljare och 
sympatisörer som framför 
sina synpunkter om bland 
annat Juholt och den politik 
som förs i Stockholm, men de 
allra flesta har frågor och fun-

deringar om det som sker här 
i vår kommun.
Ingemar Ottosson kastades 
efter valet in i en het debatt 
om skolstrukturen i Lilla 
Edet. Några större föränd-
ringar blev det aldrig, även 
om Ottosson förespråkade 
en annan linje än det vägval 
som gjordes.
– Jag hade önskat att vi kunde 
gjort mer, men vi hade en dis-
kussion inom politiken och 
då landade vi ett beslut. Det 
har jag lagt bakom mig.
I det stora hela är han nöjd 
med det gångna verksam-

hetsåret, anser att samarbe-
tet inom majoritetsgruppen 
fungerat bra.
– Vi fann varandra direkt, 
fick till stånd en bra dialog 
och ett resonemang om hur 
vi tillsammans ville utveckla 
Lilla Edets kommun. För att 
generalisera en aning, så kan 
man säga att vi i år har lagt 
grunden för mycket av det 
som ska hända 2012-13. Vi 
har tagit fram ett handlings-
program för de områden som 
vi vill prioritera och utveckla, 
säger Ottosson.

Hur ser den ekonomiska 
situationen ut?

– Per den sista augusti hade 
vi ett överskott på 9,2 miljo-
ner och på årsbasis räknar 
vi ungefär med 4 miljoner 
kronor. Det är ungefär enligt 
budget.

Kan du ge några poli-
tiska nyårslöften till kom-
muninvånarna?

– Centrumutvecklingen 
kommer att ta fart. Här har 
vi bestämt oss för att ändra 
ägardirektiven för Leifab 
så att projektet kan komma 
igång. Vi tar ett helhets-
grepp för centrum där även 
det före detta kommunhuset 
ingår, som ska byggas om till 
lägenheter och verksamhets-
lokaler. Sedan ska vi se över 
omsorgsverksamheten, fram-
förallt när det gäller schema-
läggningen, se på möjlighe-
terna till fler heltider och 

eventuellt minska på timan-
ställningarna.

Vilken är den viktigas-
te framtidsfrågan för Lilla 
Edets kommun?

– Det är att vi på sikt blir 
fler invånare, som därige-
nom kan vara med och dela 
på kostnaderna. Tillskapan-
det av nya bostäder är ett led 
i den utvecklingen.

Hur firar kommunalrå-
det sin jul?

– Hemma i Västerlanda 

med familjen, barn och barn-
barn.

Vad äter du helst på jul-
bordet?

– Inget helst utan jag 
plockar lite av det som bjuds. 
Det är det som är det fina med 
julbordet, avslutar Ingemar 
Ottosson.

Kommunalrådet Ingemar Ottosson (S):

”Vi ska satsa oss in i framtiden”

Julledigheten närmar sig och Ingemar Ottosson (S) kan se 
tillbaka på sitt första år som styrande kommunalråd i Lilla 
Edets kommun. 
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Vägbygget fortskrider som planerat
– Etapp Rasta-Torpa är igång

Utbyggnaden av E45 i Lilla Edet pågår för fullt. Om ett år beräknas projektet vara klart.

Projektledare Lars Preinfalk.
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Ombud för Västtrafik:

Köp dina frimärken & julkort 
hos oss vi har även alla lotter 
för julen. Köp de godaste 
revbenen till julbordet! 

Handla i butiken där du trivs, 
med trevlig personal o härlig service!

 


