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LILLA EDET. Opposi-
tionsrådet Peder Eng-
dahl (M) upplever ett 
vakuum inom politiken.

Han ser 2013 som 
något av ett mellanår 
inför det stundande 
valet.

– Det har varit få 
stora frågor på agen-
dan, inställda möten 
och fullmäktige har 
knappt existerat.

Sedan kommunchefen Johan 
Fritz slutade i februari och 
rekryteringsprocessen av 
dennes efterträdare avblåstes 
har lugnet vilat över kom-
munhuset anser Peder Eng-
dahl.

– Arbetet med att hitta 
en ny kommunchef tog allt 
fokus under en period, där-
efter har det uppstått ett 
vakuum, säger Peder Eng-
dahl.

Oppositionsrådet är kri-
tisk till hur den nuvarande 
majoriteten handskas med 
kommunens ekonomi.

– De har skjutit proble-
met framför sig. Prognosen 
för helåret visar på minus 13 
miljoner kronor mot budget. 
Vi har för stor kostym helt 
enkelt. Vi måste inse att vi 
är en liten kommun och det 
krävs samarbete över grän-

serna för att vi ska kunna 
hålla samma service för våra 
invånare som man kan göra i 
större kommuner. SOLTAK 
är a och o för vår överlev-
nad, hävdar Peder Engdahl 
bestämt.

Peder Engdahl har ambi-
tionen att kliva upp som 
styrande kommunalråd efter 
valet i september nästa år, 
annars blir det till att kliva av.

Frustrerande
– Även om jag och Inge-

mar Ottosson (S) är över-
ens i de flesta frågor så är det 
frustrerande att sitta i oppo-
sition och inte få igenom de 
beslut man vill. 

Vad krävs för att ni ska 
kunna erövra makten i 
Lilla Edets kommun?

– Vi ska visa på att det 
finns ett alternativ. Jag tycker 
att rådande majoritet satsar 
alldeles för lite pengar på 
skolan. Byggnation diskute-
ras gärna liksom miljöbiten 
där kommunen bekostat ett 
saneringsprojekt. Jag hade 
önskat att man lade dessa 
pengar på skolan.

Blir skolan den vikti-
gaste frågan i nästa års val-
rörelse?

– Definitivt! Allt annat får 
stå tillbaka. Vi måste jobba 
för att få skolan att fungera. 

Vi måste lyfta hela utbild-
ningsfrågan.

Semestern firar Peder 
Engdahl tillsammans med 
familjen i Skåne. Det har 
blivit en tradition att ta hus-
bilen ner till hästtävlingarna 
i Falsterbo.

– Jag trivs där, det är en 
väldigt fin miljö. Samtidigt 
är det kul att träffa kollegor, 
hovslagare från olika delar av 
landet, förklarar Peder som 
också förkunnar att det blir 
vidare husbilstripper till Åre 
och Grebbestad.

– Fast ingen sommar utan 
Falsterbo, det är prioriterat.

Vad undviker du att göra 
under semestern?

– Prata politik. Det är så 
mycket politiska diskussio-
ner övrig tid på året, så under 
sommaren vill jag inte ha det. 
Jag tittar ens på nyheterna 
under semestern.

Om du fick välja en som-
marpratare, vem blir det?

– Då säger jag travkusken 
Lutfi Kolgjini. Jag hörde 
honom när vi var på väg ner 
till Falsterbo förra sommaren 
och det var väldigt intressant.

FOTNOT. Soltak är en samverkan 
mellan Stenungsund, Orust, Lilla 
Edet, Tjörn, Ale och Kungälv.
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LILLA EDET. Vårens 
arbete präglades av 
Mål- och resursplanen 
för 2014.

Hösten kommer att 
ha ett prioriterat fokus-
område – ekonomin.

– Prognosen visar på 
ett totalt underskott 
om 13 miljoner kronor. 
Det är tuffa siffror att 
hantera, säger kom-
munalrådet Ingemar 
Ottosson (S).
Ingemar Ottosson gör ingen 
hemlighet av att den eko-
nomiska situation som Lilla 
Edets kommun just nu befin-
ner sig i är ansträngd.

– Det har beordrats spar-
åtgärder i samtliga nämn-
der. Det är ett måste för att 
vi överhuvudtaget ska lyckas 
få en ekonomi i balans, säger 
Ottosson.

Han ser emellertid ljuset i 
tunneln och även om reste-
rande del av 2013 blir arbet-
samt, så ser förutsättningarna 
betydligt bättre ut nästa år.

– Om utjämningssys-
temet klubbas igenom vill 
säga, vilket vi tror att det ska 
göra. Vi arbetar ständigt med 
att stärka ekonomin. Det är 
en viktig del för att kunna 

utveckla Lilla Edet på det 
sätt som vi vill.

När Ingemar Ottosson 
blickar tillbaka på det första 
halvåret är det förutom Mål- 
och resursplanen också sam-
hällsutveckling som poppar 
upp på näthinnan.

– Det har hänt en hel del 
i kommunen, beslut som fat-
tades under 2012 och som 
nu har förverkligats. Jag 
tänker på färdigställandet 
av centrumhuset där Netto 
har flyttat in. Utemiljöerna 
börjar också forma sig. Reak-
tionen från allmänheten har 
heller inte låtit vänta på sig, 
många uttrycker sin förtjus-
ning. Trygghetsboendet på 
kvarteret Hägern börjar ta 
form liksom LSS-boendet på 
Ängshöken.

När Ingemar Ottosson 
kommer tillbaka från semes-
tern så ska den fördjupade 
översiktsplanen för Lödöse 
sammanställas.

– Det är ett viktigt arbete, 
hur vi vill forma Lödöse i 
framtiden.

Vilka har effekterna 
blivit av BanaVäg i Väst-
projektet?

– Vi kan konstatera att 
resenärerna inom kollek-

tivtrafiken blivit fler, det 
ökar i hela regionen och är 
inte unikt för vår kommun. 
Trafikmiljön har dessutom 
blivit mycket säkrare. Den 
nya infrastrukturen ger oss 
oanade möjligheter. Dock 
hade vi önskat att inflytt-
ningstakten gått fortare, men 
vi får ha tålamod. Samtidigt 
är det nödvändigt att vi stän-
digt jobbar med marknadsfö-
ringen av vår kommun och 
Lödöse – Gott om tid.

– Det är inte otänkbart att 
det finns verksamheter som 
också upplever en negativ 
konsekvens av den nya väg-
sträckningen. Jag tänker på 
en del av näringen i Lödöse 
som inte längre kan dra nytta 
av genomfartstrafiken.

Vilka tror du blir de 
heta frågorna på lokal nivå 
i nästa års valrörelse?

– Skolan, utan tvekan! Det 
berör så många människor. 
Sedan tror jag att frågor som 
rör samhällsutveckling också 
kommer att få stor plats.

Vad krävs för att nuva-
rande majoritetspartier ska 
få sitta kvar vid makten?

– Vi måste visa att vi står 
för utveckling. Jag vill också 
ta tillfället i akt att lyfta fram 

det goda samarbete som 
vi upplever i majoriteten 
mellan oss socialdemokra-
ter, Vänsterpartiet och Folk-
partiet. Vi ser gemensamma 
lösningar på olika frågor, 
senaste fullmäktigemötet gav 
ett sådant exempel. Vi lade 
fram en gemensam budget 
medan oppositionspartierna 
hade olika förslag.

Vad gör Ingemar Ottos-
son på sin semester?

– Han kopplar av och 
laddar batterierna. Min fru 
och jag har ett nytt boende på 
Norra Ledningsgatan varför 
det inte krävs så mycket träd-
gårdsarbete som det gjorde 
tidigare. Nu finns tid att göra 
annat, umgås med vänner 
och ta en sväng med husvag-

nen exempelvis.
Om du fick välja en som-

marpratare, vem blir det?
– Mark Levengood. Han 

har underhållande program, 
är kunnig och överraskande.

Ingemar Ottosson laddar batterierna
– Höstens arbete har fokus på ekonomin

Ingemar Ottosson ägnar semestern åt att ladda batterierna, bland annat genom att umgås 
med barnbarnen Alvin och Vidar.
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– Oppositionsrådet hoppas på 
maktskifte nästa år

Kommunalråd och hovslagare. Peder Engdahl (M) är dubbelarbetande och ska se till att njuta 
av semestern, som bland annat innebär en traditionsenlig tripp till Falsterbo. Här ses Peder 
tillsammans med hästen Grageelagh roisin, som ägs av Kelly Wessling.
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