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LILLA EDET. Byggnation 
som verkställts och 
ökad inflyttning.

Kommunalrådet Inge-
mar Ottosson (S) ser 
tillbaka på ett positivt 
år för Lilla Edets kom-
mun.

– Vi har lyckats 
vända den negativa 
trenden, säger han till 
lokaltidningen.

Snart går Ingemar Ottosson 
på julledighet och gör sam-
tidigt bokslut för 2013, som 
för Lilla Edet har varit ett 
händelserikt år.

– När vi satt här i fjol så 
pratade vi om de beslut som 
var tagna och att mycket 
skulle komma att verkställas 
under det kommande året. 
Så har också skett. Centrum-
huset är invigt, trygghets-
boendet och LSS-boendet 
likaså. Nu fortsätter utveck-
lingen genom att vi tillskapar 
ännu fler lägenheter i gamla 
kommunhuset.

– Vi ser att utbyggnaden av 
boenden har blivit en fram-
gångsfaktor. Fram till den 1 
november hade kommunen 
ökat sin befolkning med 177 
personer. Vi hade en liten 
ökning redan i fjol men dess-

förinnan har befolkningen 
minskat under flera år. Nu 
ser vi ett trendbrott och vi 
ska fortsätta skapa förutsätt-
ningar så att folk kan flytta 
hit, säger Ottosson.

Växa för snabbt
Samtidigt som kommunal-
rådet gläds över kommunens 
ökade attraktionskraft beto-
nar han också svårigheten i 
att växa för snabbt.

– Det kostar att växa 
och skatteutjämningssyste-
met innebär att pengarna 
kommer till oss i efterskott. 
Vi har stor efterfrågan på vår 
förskoleverksamhet. I år har 
vi öppnat tre nya avdelningar 
och tre till kommer i början 
av 2014. Det visar att det är 
unga familjer som flyttar hit. 
Jag är stolt över att vi klarar 
av fyramånaderskravet och 
att föräldrarna kan välja för-
skola i sitt närområde.

Hur ser kommunens 
ekonomi ut?

– 2013 har varit ett kärvt år 
för många kommuner, Lilla 
Edet är inget undantag. En 
del nämnder visar på under-
skott. Återbetalningen av de 
så kallade AFA-pengarna, 
cirka nio miljoner kronor 
för vår del, gör ändå att vi 

kommer visa på ett positivt 
resultat för året.

– Beslutet om det nya 
ska t teu t j ämnings sy s te -
met gör att det ser betyd-
ligt bättre ut för 2014. Det 
kommer nya friska pengar in 
eftersom vi nu beräknas som 
en förortskommun, istället 
för en landsortskommun. 
Utöver höstens val, hur ser 
agendan ut för 2014?

– Vi ska fortsätta bebyg-
gelseutvecklingen. Vi pla-
nerar nya områden, bland 
annat par- eller fyrfamiljshus 
på Ängshöken i centrala Lilla 
Edet och sedan tittar vi på 
Lödöse. Här byggs det inte 
i den takt vi önskar och här 
kan det bli aktuellt att starta 
upp ett projekt ihop med 
Leifab. Det förs också dis-
kussioner med Gekå Fastig-
heter om ett nytt trygghets-
boende i Lödöse.

– Ett gemensamt högsta-
dium för Lödöse och Lilla 
Edet är också något som 
diskuteras. Bildningsför-
valtningen jobbar intensivt 
med detta och för en dialog 
med föräldrarna, sedan får vi 
se vart vi landar. Ett beslut 
väntas i början av året.

Vilka frågor kommer 
ni att fokusera på i kom-

mande valrörelse?
– En fortsatt utveckling av 

Lilla Edet och en satsning på 
unga. Det gäller att vi fångar 
upp barn och ungdomar i ett 
tidigt skede och erbjuder en 
god skolgång. Alla har det 
inte lika lätt i starten av livet 
och dem måste vi hjälpa. Vi 
ska skapa mötesplatser, fånga 
upp ungdomarnas intresse. 
Delaktighet och engage-
mang är jätteviktigt. Sedan 
ska vi naturligtvis fortsätta 
utveckla förskoleverksamhe-

ten och skolan.
Hur har du upplevt din 

första mandatperiod som 
kommunalråd?

– Väldigt positiv! Vi har 
haft ett gott samarbete inom 
majoriteten och visar för-
ståelse för varandras frågor. 
Nu går vi in i en valkampanj, 
varje parti för sig. Det finns 
förutsättningar för ett fort-
satt samarbete, men inget är 
bestämt. Det får vi diskutera 
efter valet när vi ser hur det 
har gått.

Hur firar du julen?
– Med familjen som van-

ligt. Vi ska vara hos min 
dotter och hennes familj i 
Sjuntorp, det utgör sam-
lingspunkten och där äter 
vi och har trevligt ihop. Jag 
ska passa på att vara lite ledig 
under jul- och nyårshelgen 
och ladda batterierna.

LILLA EDET. Ett 20-tal 
engagerade föräldrar 
samlades i onsdags 
kväll i kommunhuset.

Där överraskade man 
kommunstyrelsens 
ordförande Ingemar 
Ottosson (S) genom att 
överlämna en protest-
lista mot nedläggnings-
planerna av Tingbergs-
skolans högstadium.

– Vi tycker det är ett 
ogenomtänkt och dåligt 
förslag, säger Malin 
Karlsson i den föräld-
ragrupp som valt att 
engagera sig i frågan.

Protestlistan som överläm-
nades till Ingemar Ottos-

son har skrivits under av 
560 personer. Med sig hade 
föräldrarepresentanterna 
också en enkät som lämnats 
ut till alla föräldrar som har 
barn på Tingbergskolan. I 
enkäten ställdes frågan vilket 
alternativ av Fuxernaskolan, 
annan skola eller vet ej som 
man skulle välja utifall hög-
stadiet i Lödöse skulle läggas 
ned. 

– På ett dygn fick vi in 128 
enkätsvar. Resultatet pekar 
på att 73 % kommer att 
välja att skicka sina barn till 
ett annat högstadium utan-
för kommunen, endast 6 % 
skulle välja Fuxernaskolan 
i Lilla Edet, avslöjar Carin 
Hansson.

Till onsdagskvällens kom-
munfullmäktigemöte hade 
Julia Färjhage (C) ställt en 
interpellation där hon kräver 
att kommunfullmäktige ska 
besluta angående en eventu-
ell nedläggning av högstadiet 
på Tingbergsskolan.

– Interpellation togs 
upp på mötet, men Inge-
mar Ottosson valde att 
inte besvara den. Ärendet 
kommer istället att tas upp 
på nästa fullmäktigesam-
manträde som är den12 
februari. Noterbart är att 
Utbildningsnämnden vill 
att ett beslut skall tas redan 
den 30 januari, säger Carin 
Hansson.

Föräldragruppen kommer 

fortsätta sin kamp för hög-
stadiets fortlevnad i Lödöse 
genom att i den mån det går 
försöka påverka beslutsfat-
tande politiker och tjänste-
män.

– Vi slutar inte att kämpa! 
Det känns som om att vårt 
samhälle utarmas om högsta-
diet läggs ned. Vi tycker att 
kommunen borde satsa på 
Tingbergsskolan så att fler 
invånare vill flytta hit. 

Vad vore bättre reklam 
än en F-9-skola med mindre 
klasser, duktiga lärare och 
bra resultat?

Kämpar för högstadiets överlevnad
– Föräldragrupp i Lödöse protesterar

Anna Chorell, representant ur den föräldragrupp som bildats 
för att försöka rädda Tingbergsskolans högstadium från att 
läggas ned, överlämnar en hög med protestlistor till kom-
munalrådet Ingemar Ottosson.
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– Kommunalrådet gör bokslut för 2013

Glädjer sig åt en positiv utveckling
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Kommunalrådet Ingemar Ottosson (S) blickar tillbaka på ett händelserikt år.

Alkohol- och drogmottag-
ningen i Lilla Edet fungerar 
som ett stöd och en hjälp 
för kommunens invånare. I 

jul- och nyårstider sker fler 
påringningar än övrig tid på 
året.

– En del känner oro för 

sitt eget eller en närståen-
des alkoholkonsumtion och 
väljer då att kontakta oss. Det 
sker anonymt, säger Linda 
Harnell.

– Som vuxen bör man 
tänka på att det inte behöver 
vara starkvinsglögg och snaps 
i samband med julbordet. 
Det finns alldeles för många 
exempel där julfirandet går 
överstyr när alkohol kommer 
in i bilden. Vi rekommende-
rar alla en vit jul, säger Linda 

Harnell.
Röda dagar, när jourlinjen 

inte är öppen, går det bra att 
lämna meddelande, så hör 
Linda eller Niklas av sig med 
det snaraste.

– En tidig förstakontakt 
är den bästa behandlingsme-
toden för att få personer att 
förändra sitt alkoholbete-
ende, avslutar Niklas Jons-
son.

JONAS ANDERSSONMissbrukshandläggare Linda Harnell och Niklas Jonsson. 

En vit jul utan alkohol rekommenderas
LILLA EDET. Julen är glädjens och samhörighetens 
högtid.

För många innebär också jul- och nyårshelgen 
att det blir mer alkohol än vad det var tänkt.

– Vi har vår jourtelefon öppen fram till julafton 
och även i mellandagarna. Vem som helst kan 
ringa hit och det är naturligtvis sekretess som 
råder, säger kommunens missbrukshandläggare 
Linda Harnell och Niklas Jonsson.


