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LILLA EDET. Under en 
lång följd av år var 
Bjarne Färjhage Cen-
terpartiets frontfigur i 
Lilla Edets kommun.

Nu är det dottern 
Julia Färjhage som en-
hälligt röstats fram till 
Centerns förstanamn 
på kommunfullmäkti-
gelistan inför nästa års 
val.

– Jag är jätteglad 
över att jag fått med-
lemmarnas förtroende, 
säger Julia till lokaltid-
ningen.

Det är ont om kvinnor i 
toppen hos de lokala parti-

erna. Kanske ser det annor-
lunda ut efter valet 2014. 
Centerpartiets nominerings-
kommitté lanserade Julia 
Färjhage, Västerlanda, som 
förstanamn på kommunfull-
mäktigelistan. Ett förslag 
som vann gehör hos med-
lemmarna i samband med 
nomineringsstämman.

– Jag känner stor ödmjuk-
het inför uppgiften. Vi har 
satt upp ett antal gemen-
samma mål och att få leda det 
arbetet känns inspirerande. 
Vi är många engagerade 
Centerpolitiker i kommunen 
som redan har kommit igång 
med planeringen inför valet, 
säger Julia Färjhage.

Det gångna året har inte 
varit helt friktionsfritt inom 
Centerpartiet. Ove Parkås 
och Emil Nilsson är exem-
pel på medlemmar som 
lämnat sina respektive upp-
drag. Avhoppen kommente-
rar Julia Färjhage så här:

– Det är alltid tråkigt när 
personer som har gjort stora 
insatser för partiet försvin-
ner. Alla politiska partier har 
svårt att hålla ihop organi-
sationen, Centerpartiet är 
inget undantag. Här finns 
mer att göra, det inser jag 
också.

I valrörelsen kommer 
Centerpartiet i Lilla Edet att 
fokusera på frågor som rör 
skola och miljö. 

– Det ska finnas en bra 

och attraktiv småskola i varje 
kommundel. Förskoleklass 
till årskurs tre ska erbjudas 
nära där man bor.

– När det gäller miljön så 
vill vi verka för bra gång- och 
cykelvägar i hela kommunen.

Skolan är den fråga som 
Julia Färjhage tror kommer 
få mest utrymme i den lokala 
valdebatten.

– Varje barn har rätt till 
en bra skola, det har vi inte 
i Lilla Edet. Vi har en skyl-
dighet att göra allt som står i 
vår makt för att barnen ska få 
det. För att vi ska lyckas krävs 
det långsiktiga strategier. 

Inför valet 2010 stod 
du som femtenamn på 
listan. Hur har du upplevt 
din första mandatperiod i 
kommunpolitiken?

– Jag har fått mersmak. 
Samtidigt känner jag frustra-
tion eftersom jag tycker det 
är en hel del som inte fung-
erar som det ska. Den poli-
tiska styrningen är för vag, 
det saknas instrument för 
målstyrning i kommunen. 
Det finns en otydlighet.

Hur tycker du att oppo-
sitionens roll har fungerat?

– Vi måste idka självkri-
tik. Det skedde en del per-
sonförändringar efter valet 
och det tog tid att ställa om 
från majoritet till opposition. 
Som fallet är nu så bedrivs 
det väldigt lite politik i Lilla 
Edet och då krävs det mycket 

LILLA EDET. Lucia är 
över och snart är det 
jul.

Göta Älvdalens lucia 
kommer att sakna 
sina kamrater.

– Det har varit en 
väldigt rolig tid, säger 
Fanny Cederlöf.

Redan klockan fem på 
luciamorgonen ringde 
väckarklockan hemma hos 
Fanny Cederlöf. Strax före 
sju var det dags för dagens 
första framträdande med 
Göta Älvdalens luciatåg. 
Lokaltidningen träffade 
ljusdrottningen efter epi-
logen på Stendahls Bil vid 
tre-tiden på eftermiddagen.

– Skönt, men samtidigt 
kommer det att kännas lite 
tomt. Förhoppningsvis 
kommer vi tjejer att hålla 
kontakten även i fortsätt-
ningen. Det har varit ett 
par intensiva månader med 
repetitioner och framträ-
danden och nu är det över, 
förklarar Fanny.

Det var inte helt själv-
klart att Fanny Cederlöf 
skulle tacka ja till erbjudan-
det att bli en av sju kandi-
dater i Göta Älvdalens lucia. 

– Min före detta lärare 
och min musiklärare hade 
skickat in ansökan. Jag tve-
kade först, men efter infor-
mationsmötet bestämde jag 
mig för att vara med, berät-
tar Fanny.

Hon och de andra tje-
jerna har upplevt en rolig 
tid tillsammans. Gruppen 
har svetsats samman och 
Fanny kommer att sakna 
sina tärnor.

– Vi har lärt känna varan-
dra riktigt bra.

Nu har luciasången tyst-

nat och Fanny Cederlöf 
förbereder sig inför julen – 
en högtid hon älskar.

– Det är den mysigaste 
tiden på året. Att få umgås 
tillsammans med familj och 
övrig släkt slår allt. Vi ser på 
Kalle Anka och äter gott. 
Å andra sidan är jag inte så 
mycket för julbord. Julklap-
par däremot är det bästa jag 
vet.

Vad önskar du dig av 
tomten?

– Min mamma frågar 
mig det varje dag, men jag 
vet faktiskt inte. Jag får väl 
önska mig pengar.

Vad blir det bestående 
minnet från luciatiden?

– När Margareta Karls-
son berättade att jag blivit 
Göta Älvdalens lucia och 
själva kröningsceremonin 
så klart.

JONAS ANDERSSON

Mysigaste tiden på året
– Göta Älvdalens lucia älskar julen

Fanny Cederlöf – Göta Älvdalens lucia 2013.

FANNY CEDERLÖF

Ålder: 15 år.
Bor: Lilla Edet.
Gör på fritiden: Är med kompisar, 
pluggar och gymmar.
Studerar: På Fuxernaskolan.
Drömjobb: Jurist.

Lax – Köttbullar
Glögg – Julmust
Pepparkaka – Lussekatt
Russin – Mandel
Tomte – Gran

5 SNABBA

Julia Färjhage har nominerats som förstanamn för Centerpartiets kommunfullmäktigelista 
inför valet 2014. Lilla Edet har få kvinnor i den politiska toppen vilket Julia vill råda bot på.
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– Julia Färjhage överst på listan
Tar plats i Centertoppen

kreativitet för att lyckas 
bedriva en bra oppositions-
politik.

 Centerpartiet var den 
stora förloraren i förra 
valet, gick från sju till fem 
mandat.Hur ska ni återfå 
väljarnas förtroende?

– Strategin är tydlig, det är 
skolan och miljön vi skjuter 
in oss på. Vi ska vara synliga, 

vara där människorna finns. 
Vi bedriver en politik som 
innebär att hela Lilla Edets 
kommun ska leva.

Om frågan dyker upp 
efter höstens val, om du 
vill bli kommunalråd/
oppositionsråd vad svarar 
du då?

– Om väljarna skulle ge 
mig det förtroendet så skulle 

jag anta den utmaningen, 
annars hade jag inte ställt 
upp som förstanamn på 
listan. Jag tycker dock att det 
är en hypotetisk fråga fram 
till den dag då vi har sett val-
resultatet.

JULIA FÄRJHAGE

Ålder: 33 år.
Bor: Torskog, Västerlanda.
Familj: Äkta maken Fredrik och 
dottern Sigrid. Och så katterna 
Astrid och Rocky så klart. 
Arbete: Organisationsutvecklare 
på Centerpartiet i Västsverige.
Intressen: Familjen.
Politisk bakgrund: Ledamot i 
Centerpartiets Ungdomsförbunds 
förbundsstyrelse 2005-2008, 
politisk sakkunnig i jämställdhets-
frågor 2008-2011, stabschef hos 
IT- och energiministern 2012.
Äter helst på julbordet: Svär-
mors västerbottenpaj med romsås.
Önskeklapp i jul: Raggsockor kan 
man väl aldrig få för många av…

GOD JUL
&

Gott Nytt År!
Önskar


