
LILLA EDET. 2012 lider 
mot sitt slut.

Kommunalrådet 
Ingemar Ottosson (S) 
beskriver det som ett 
verkställighetens år.

– Byggnationen av 
ett centrumhus har 
påbörjats och står klart 
nästa år, ett trygghets- 
och LSS-boende likaså. 
Vi har börjat snygga 
upp utemiljön i Lilla 
Edet centrum och det 
som knyter ihop allt-
sammans är naturligt-
vis färdigställandet av 
E45 och tågstationen i 
Lödöse, säger Ingemar 
och hyllar samarbe-
tet med de två andra 
majoritetspartierna, 
Vänsterpartiet och 
Folkpartiet.

Kommunalrådet kan se till-
baka på många positiva hän-
delser under det gångna året 
med förra söndagens invig-
ningsfirande i Lödöse Södra 
som pricken över i:et.

– Årets enskilt viktigaste 
händelse för oss i Lilla Edets 
kommun. Den nya infra-
strukturen innebär kortare 
restid och att vi på så sätt 
närmar oss en större arbets-
marknad. Det innebär också 
en rimlig restid för våra 
gymnasieelever som vill söka 
utbildningar söderut. Vägen 
och järnvägen kommer att få 
betydelse, ingen som helst 
tvekan om det, säger Inge-
mar Ottosson.

– Nu när trafiken har 
börjat rulla gäller det att 
vi fortsätter marknadsföra 
kommunen i sin helhet, 
inte minst centralorten och 
Lödöse södra. Vi ska utveckla 
Ekeberg med gång- och 
cykelväg så att man kan ta sig 
tryggt, säkert och miljövän-
ligt till och från stationen.

Bakom glädjen över 
exploatering och bättre 
kommunikationer döljer 
sig en bister ekonomisk 
verklighet. Hur ansträngd 
är situationen för Lilla 
Edets kommun?

– Inför 2013 kommer i 
stort sett alla landets kom-
muner att ha en ansträngd 
ekonomi, som hänger ihop 
med lågkonjunkturen. Lilla 
Edet utgör inget undantag. 
Vi kommer att få vara åter-
hållsamma och inte göra 
allt det vi hade önskat utan 
istället planera för 2014. Vår 
sociala fond möjliggör ändå 
insatser för unga personer 
som har det tufft i samhället.

Vad blir den enskilt vik-
tigaste frågan för 2013?

– Det är just att klara eko-
nomin, det är den största 
uppgiften och utmaningen 
som vi står inför. Så kärvt är 
det. Badhuset är exempel-
vis en het fråga, men vi kan 
inte från kommunens sida ta 
oss an nya åtaganden. Alla 
förvaltningar kommer att få 
prioritera. Jag förstår önske-
målet om ett badhus, men ser 
inte möjligheten.

Hur ser du på den 

– Men kärva tider är att vänta
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LÖDÖSE. Nu är det jul 
igen och julen varade 
till påska.

Risken är däremot 
överhängande att det 
stora påskfi randet i 
Lödöse läggs ned.

– Det måste till fl er 
medlemmar som är 
villiga att jobba, säger 
Clas Carlsson i Nygård-
Lödöse intressefören-
ing.
Påskfirande i Lödöse har 
anor långt tillbaka i tiden. 
Förr var det familjen Ekman 
som ordnade arrangemang 
på Skansen, men sedan ett 

antal år tillbaka sker firandet 
vid Lödösehus i intresseför-
eningens regi.

– Nygård-Lödöse intres-
seförening firar 5-årsju-
bileum i år. Tanken när vi 
drog igång föreningen var 
att stötta lokala klubbar 
och väcka liv i påskfirandet, 
berättar Bengt-Åke Gus-
tafson.

Inledningsvis var det ett 
25-tal företagare och privat-
personer som engagerade 
sig i intresseföreningen och 
hjälpte till med påskfirandet i 
Lödöse. Nu har medlemsan-
talet sjunkit drastiskt.

– Det här är ett försök att 
väcka liv i före detta medlem-
mar och kanske få några nya 
namn att komma med i för-
eningen, säger Lars Hans-
son.

– Förhoppningsvis kan det 
innebära en nystart. Vi kan 
inte vara några fåtal som dels 
ska bekosta arrangemanget 
och sedan utföra det prak-
tiska arbetet på påskafton. 
Blir det inga fler som enga-
gerar sig så läggs påskfiran-
det ner.

Det definitiva beslutet 
om påskfirandets vara eller 
icke vara kommer att tas på 

årsmötet den 22 januari. 
Innan dess har folk möjlig-
het att skriva upp sig på en 
intresselista hos Matkassen i 
Lödöse.

– Påskfirandet som sker 
med brasa och stort fyrver-
keri brukar locka drygt 500 
personer och är väldigt upp-
skattat. Det vore synd om 
denna fina tradition skulle gå 
i graven, avslutar Clas Carls-
son.

Clas Carlsson, Bengt-Åke Gustafson och Lars Hansson sitter med i styrelsen för Nygård-Lödöse intresseförening. Tyvärr har 
medlemsantalet sjunkit drastiskt de senaste åren och nu överväger man att slopa traditionen med påskfi rande i Lödöse.
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Uppskattad tradition går i graven?

VI ÖNSKAR

DIG EN RIKTIGT

God Jul!
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Passa på att utnyttja 
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ökande arbetslösheten?
– Den stiger i hela Sverige, 

men Lilla Edet har klarat sig 
hyfsat bra. Vi ligger under 
medel för riket, såväl totalt 
som för andelen arbetslösa 
ungdomar. Nedläggningen 
av Inlands kartongbruk var 
naturligtvis ett hårt slag, men 
där har ett 30-35-tal hittat ny 
sysselsättning. Däremot är 
det väldigt tråkigt när en av 
kommunens större arbets-
platser försvinner från orten. 
Det är alltid en jobbig för-
ändringsprocess som väntar.

Om vi vänder tillbaka till 
den kommunala organisa-
tionen, så kan vi konsta-
tera att två chefer lämnar 
sina arbeten, miljö- och 
bygglovschefen Annika 
Ekvall och kommunchefen 
Johan Fritz. Hur ser du på 
det?

– Det är ganska natur-
ligt att en liten kommun 
har en högre omsättning på 
chefstjänstemän. Det är inte 

konstigt att människor vill 
utvecklas och söka nya utma-
ningar, det får vi finna oss i.

Skapar det problem?
– Det är klart att det stäl-

ler till det lite grann och 
innebär en fördröjning i det 
vardagliga arbetet. Samtidigt 
betyder det att vi inom kort 
får in ny inspiration i huset av 
personer som är sugna på att 
jobba i Lilla Edets kommun.

Om tomten kommer till 
kommunhuset, vad önskar 
du i så fall att han har med 
sig i säcken?

– Ett nytt skatteutjäm-
ningssystem. Det skulle få 
oerhörd stor betydelse för 
oss och innebära att vi fick en 
stabilitet i totalekonomin.

Vad önskar du dig själv i 
julklapp?

– Hos oss är det barn-
barnen som får julklappar. 
Själv önskar jag mig en lugn 
och rofylld jul och ett gott 
umgänge.

Tänker du avge något 

nyårslöfte?
– Nej, jag brukar inte göra 

det och det blir inget i år 
heller.

Kommunalrådet Ingemar Ottosson (S) ser fram emot en lugn 
och rofylld jul hemma. 
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