
Nr 8 | vecka 9 | År 17 | 2012

Efter diverse turer fram och tillbaka har spaden satts i 
backen och 
arbetet med 
centrum-
projektet 
är äntligen 
igång.

– Grund-

arbetet har startat, det finns 
en del komponenter att ta 
hänsyn till, som till exem-
pel rikstelekabeln som löper 
i området, förklarar Lars 
Ivarsbo.

Tommy Byggare, som 
vann upphandlingen för pro-
jektet, etablerar sig under 
veckan och det första offici-
ella spadtaget kommer att ske 
nu på måndag.

– Då förbereder vi en 
liten ceremoni med inbjudna 
gäster, berättar Ivarsbo.

Ett upptaktsmöte/projek-

teringsmöte samt ett första 
byggmöte har redan avver-
kats. Alla inblandade parter 
är entusiastiska över att få 
vara igång och ingen önskar 
någon förlängd vinter.

– Förhoppningsvis blir 
det vår nu och tjälen går ur 
backen vilket skulle under-
lätta arbetet en hel del, säger 
Ivarsbo.

Sverigedemokraternas 
överklagan som riskerade 
att försena projektet, vad 
har hänt i den frågan?

– Överklagan lever sitt eget 
liv och berör 
inte Leifab, 
byggstarten 
har skett på 
kommunfull-

mäktiges tydliga viljeyttring 
och ordinarie ägardirektiv. 

Kommer trafikanterna i 
centrum att uppleva några 

problem med framkomlig-
heten under byggtiden?

– Någon störning får man 
nog räkna med och sedan 
måste parkeringsproblemati-
ken ses över. Den provisoris-
ka grusparkeringen kommer 
nu att tas i anspråk, men sam-
tidigt planeras det att anläg-
gas p-platser på grönytan 
söder om nybyggnationen 
och framför det gamla kom-
munhuset.

Centrumarbetet har startat
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Arbetet med att bygga nya lägenheter och verksamhetslo-
kaler i centrum har påbörjats. Leifabs t f ordförande Lars 
Ivarsbo gläds över att projektet äntligen kommit igång.

VÄSTERLANDA. I när-
mare två decennier 
satt Bjarne Färjhage 
(C) på kommunalråds-
posten, både i majoritet 
och i opposition.

Nu har han lämnat 
rampljuset, men verkar 
fortfarande för kom-
munens utveckling och 
framförallt en levande 
landsbygd.

– Jag har intagit 
rollen som politisk 
mentor, men är inte 
längre någon för-
grundsfigur, säger Färj-
hage till Alekuriren.

Valresultatet den 19 septem-
ber 2010 innebar början till 
slutet för Bjarne Färjhages 
era som kommunalråd i Lilla 
Edets kommun.

– Jag hade bestämt mig 
långt tidigare att vid ett 
eventuellt majoritetsskifte så 
skulle jag dra mig tillbaka. 
Om vi vunnit valet hade jag 
däremot tackat ja till ytterli-
gare en mandatperiod, för-
klarar Bjarne.

Hängivenheten för det 
politiska arbetet i allmän-
het och Centerpartiet i syn-
nerhet har alltid funnits 
där. Engagemanget för de 
lokala frågorna finns där 
fortfarande trots att han har 

kommit en bit bort från mak-
tens innersta krets.

– Om jag längtar tillbaka 
till toppen? Både jag och 
nej. Ibland känns det frustre-
rande att inte få vara med och 
rätta till saker så att det blir 
som jag själv tycker. Å andra 
sidan är det skönt att kunna 
stå vid sidan om och känna 
att det finns andra värden i 
livet. Jag har mer tid över till 
familjen, barn och barnbarn. 
Jag och min bror Lennart 
har återupptagit samarbetet 
kring jordbruket och den 
gård som vi tog över efter 
pappa 1975. Under mina 
år som kommunalråd fung-
erade jag mer som en avby-
tare. Nu är jag mer på gården 
igen, skrattar Bjarne.

Hustrun Christina inty-
gar också att hon ser mer av 
sin make, att han inte längre 
är lika upptagen och att tele-
fonen inte ringer lika ofta 
som förut.

– Det är skönt, konstaterar 
Bjarne.

Han väljer att avstå en 
recension av sin efterträdare, 
Peder Engdahl (M), som 
nu verkar som oppotionsråd. 
Den politiska majoriteten, 
bestående av Socialdemo-
kraterna, Vänsterpartiet och 
Folkpartiet, får emellertid en 
bredsida av Färjhage.

– Ta skolan som ett exem-

pel. När vi satt i majoritet tog 
vi tag i skolproblematiken 
och gjorde en rannsakande 
utredning. Det togs fram 
en handlingsplan för att nå 
goda resultat. Den har dess-
värre placerats i byrålådan. 
Det räcker inte att presen-
tera Lekus, handlingsplanen 
"En attraktiv skola med goda 
resultat" måste genomföras 
också. Hur tänker allmän-
heten och de föräldrar som 
deltog i arbetet när de inte får 
någon feedback? Det handlar 
om respekt för medborgarna.

Stor besvikelse
Bjarne Färjhage gör ingen 
hemlighet av den besvikelse 
han kände efter valresultatet 
2010.

– På en tiogradig skala var 
det nog nio. Det finns värre 
saker i världen, men visst var 
det en stor besvikelse.

Vad var det som gick 
snett för Centerpartiet och 
som gjorde att ni backade 
två mandat?

– Det var nog inte ett fel 
utan en mängd mindre orsa-
ker. Vindkraften spelade 
naturligtvis stor roll, föränd-
ringen av skolan hade också 
betydelse samt den uteblivna 
byggstarten av centrum, ana-
lyserar Färjhage.

Hur ska ni göra för att 
återfå majoriteten?

– Det gäller att peka på en 
tydlig ledning och en politik 
för kommunens utveckling. 

Vilka uppdrag innehar 
du själv nu för tiden?

– Jag är aktiv inom Cen-
terpartiets kretsstyrelse där 
jag är kassör och jobbar med 
det organisatoriska. Jag är 
också med i styrelsen för för-
eningen Cykelväg i Väster-
landa, som startades för ett 
år sedan. Det har genomförts 
en förstudie, med ekonomiskt 
stöd från Leader Göta älv. Vi 
håller nu på med slutfasen av 
förstudien och nästa fas blir 
att få cykelbanan byggd. Jag 
har dessutom återupptagit 
mitt engagemang i LRF. Den 
röda tråden för dessa tre olika 
uppdrag är en levande lands-
bygd.

När du ser tillbaka på 
dina år som kommunalråd, 
vem var din viktigaste poli-
tiska medspelare?

– Det fanns två partikam-
rater jag vill nämna. Jörgen 
Andersson fungerade som 
ett väldigt viktigt bollplank 
och Lars Ivarsbo var också 
en oerhörd tillgång.

Vem av dina politiska 
motståndare hyste du 
störst respekt för?

– Vänsterpartiets Peter 
Spjuth. Han är verbalt 
duktig och en skicklig debat-
tör. Sedan har han inte rätt, 

det är en annan sak, säger 
Bjarne Färjhage och ler brett.

Vid sidan av den politiska makten
– Bjarne Färjhage har funnit andra värden

Under närmare två decennier var han med och styrde Lilla 
Edets kommun. Sedan ett drygt år tillbaka har Bjarne Färj-
hage återupptagit sin syssla som lantbrukare hemma i Väs-
terlanda. En viss koppling till politiken har han emellertid 
som kassör i Centerpartiets kretsstyrelse.
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FÖRELÄSNING
Söndag 11/3 kl.15.00
på Sommarro
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Välkomna!

Tunge Bygdegårdsförening kallar till

Årsmöte
Måndag 5 mars kl 19.00 

i Tunge Bygdegård
Kaffe och underhållning av 

Inga-Lill Andersson

LILLA EDET. Arbetet i centrum har påbörjats.
Inom kort sker byggetablering på Centralen 3 

där det ska uppföras 26 lägenheter samt verk-
samhetslokaler.

– Nu är projektet igång och det känns skönt, 
konstaterar Leifabs t f ordförande Lars Ivarsbo.

VAD ÄR DET VI ÄTER?
Åke Wikström talar på temat hållbar 

hälsa och matkvalitet
Måndag 5 mars kl. 18.30
Västerlanda Bygdegård

Alla hjärtligt välkomna!


