
– Ta utsläppsrätten som 
ett tydligt exempel. Luften 
som ni andas här kommer 
inte bara från Lilla Edet. 
Miljöområdet klarar vi inte 
utan ett europeiskt samarbe-
te, förklarade Kent Johans-
son.

– Jag vill ta ett annat ex-
empel om en fabrik i Tida-
holm där det arbetar 110 
personer. 98 procent av 
företagets produkt går på 
export och används överallt 
i hela Europa. Det handlar 
om tändstickor som görs av 
svensk asp. Vem tänker på 
Tidholm som en global ak-
tör? Här har ni pappersbru-
ket, som tydligt visar att Lil-

la Edet är en del av Europa. 
Det finns massor av liknande 
exempel på andra små orter 
i Sverige.

Kent Johansson tror och 
hoppas att deltagandet till 
EU-valet ska överstiga 50 
procent.

– Är du intresserad av bra 
mat och livsmedel? Miljöfrå-
gor? Näringsliv? Listan kan 
göras lång. Då ska du gå och 
rösta i EU-valet som pågår 
7-25 maj.

Opinionssiffrorna för 
Centerpartiet är allt annat 
än bra inför riksdagsvalet. 
Hur ska ni vända trenden?

– Genom att vara ute och 
prata med folk. Jag är nog 

den politiker som rest mest 
i vårt land under den senas-
te tiden och jag känner inte 
igen mig i de opinionssiffror 
som presenteras.

JONAS ANDERSSON
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LILLA EDET. Vad är Väst-
svenska paketet och 
vad kan det betyda för 
Lilla Edet?

Den frågan väckte 
nyfikenheten hos ett 
15-tal morgonpigga 
företagare.

Frukostmötet i Folkets 
Hus var både informa-
tivt och underhållande.

Den informativa presenta-
tionen av Västsvenska pake-
tet svarade Håkan Skog för. 
Håkan arbetar som företags-

coach på Västtrafik.
– Det handlar om att ska-

pa system så att fler kan resa 
tillsammans. Målet är att öka 
antalet kollektivtrafikrese-
närer. Västlänken är en stor 
del i detta Västsvenska paket 
som också innefattar en ny 
Götaälvbro och Marieholm-
stunnel, förklarade Håkan 
och fortsatte:

– Jag tycker vi har varit 
lite dåliga med att få fram de 
stora fördelarna med Väst-
länken. Vi måste bli bättre 
på att beskriva hur bra det 
kommer att bli, bland annat 

med en ny Centralstation 
under mark.

Arbetet med Västlänken 
beräknas komma igång 2017.

– Många av våra företag 
kommer att vara engagerade 
i det projektet varför det-
ta kändes som ett bra tema 
för frukostmötet, förklarade 
näringslivschef Kajsa Jern-
qvist.

I samband med Håkan 
Skogs besök passade gäster-
na på att framföra ett öns-
kemål om en vänthall vid 
Lödöse Södra. Något löfte 
kunde inte utfärdas, men 

Skog tog till sig synpunkten.
– För att få folk att vil-

ja resa kollektivt, så är det 
självklart hela upplevelsen 
som måste räknas in. Inte 

bara att bussen eller tåget 
ska köra från punkt a till b. 
Totalupplevelsen är vår stora 
utmaning.

Morgonen avrundades 
med att författaren Lars O. 
Carlsson kåserade om infra-
strukturen i och runt Göte-

borg. Det blev en resa i tiden 
med bilder från svunna tider 
och många tänkvärda reflek-
tioner.

JONAS ANDERSSON

STRÖM. – EU är inte 
bortom Stockholm utan 
hitom.

Det konstaterade 
Europaparlamentari-
ker Kent Johansson (C) 
som gästade OK Gi-
pens klubblokal vid ett 
allmänt möte i onsdags 
kväll.

Kent Johansson 
beskrev nyttan av ett 
europeiskt samarbete 
och att Europavalet i 
maj är viktigt.

SV Arena är en levande mö-
tesplats där Studieförbundet 
Vuxenskolan runt om i lan-
det erbjuder en spännande 
dialog, samtal och intres-
santa reflektioner i aktuella 
frågor från såväl lokala som 

nationella och internatio-
nella perspektiv. I samarbete 
med Centerpartiet hade man 
i förra veckan bjudit in Kent 
Johansson för att prata om 
hur EU påverkar kommunin-
vånarnas vardag i Lilla Edet.

TUNGE. Kristdemokrater-
na i Lilla Edet avhandlade 
sitt årsmöte i Dye, Tunge. 
Till årsmötet i Tunge kom 
Sune Rydén, nationell sam-
ordnare och specialist inom 
tullverket, samt riksdags-
kandidat Jonatan Sundeén 
från Ale. Duon hade särskilt 
inbjudits till avdelningen för 
diskussion om bland annat 
Kristdemokraternas valstra-
tegier och politik inför valet 
till EU parlamentet samt 
riksdagsvalet i september 
2014.

Jonatan Sundeén men-
ade att om han fick väljar-

nas förtroende så skulle 
han komma att utgöra en 
väsentlig skillnad i riksda-
gen. Lokalavdelningens 
verksamhet under året har 
i huvudsak varit och verkat 
för att föra fram Kristdemo-
kratisk politik i kommunen. 
Övriga lokala verksamheter 
har varit att bedriva allmänt 
förekommande kampanjar-
beten och liknande i kom-
munen. Bland annat har ett 
studiebesök gjorts på SCA 
Hygiene Products AB Edet 
tillsammans med riksdagsle-
damoten Penilla Gunther. 
Under sakkunnig ledning 

av Tunde Oyedeji, och 
Hege Lundkvist. KD-de-
legationen guidades runt i 
fabriksanläggningen för att 
se de olika momenten i pap-
persframställning och annat.

Lokalavdelningsstyrel-
se för 2014: Jens Nielsen, 
ordförande, Anders Karls-
son vice ordförande, Ma-
rie- Louise Nielsen, sekre-
terare, Styrelseledamöter: 
Thuraya Svensson, Ceci-
lia Johansson, Sten-Evert 
Sandbeck samt Marianne 
Genborg.

Anders Karlsson
Vice ordförande

LILLA EDET. I måndags 
offentliggjorde arbets-
miljöorganisationen 
Prevent vilka som vann 
priset ”Sveriges bästa 
arbetsteam”.

Ett arbetsteam vid 
Nya Skolan Lilla Edet har 
tidigare utsetts till bästa 
arbetsteam i området 
Västergötland, Bohuslän 
och Halland.

Lilla Edet-teamet nådde 
dock inte hela vägen till 
nationell seger, men fick 
ändå tävlingens enda 
hedersomnämnande.

Tävlingen Sveriges bäs-
ta arbetsteam arrangeras av 
Svenskt Näringsliv, LO och 
PTK genom Prevent för att 
inspirera fler att skapa en bra 
arbetsmiljö.

– Arbetsteamet vid Nya 
Skolan Lilla Edet har verkli-
gen imponerat på juryn. Gott 
samarbete där alla stället upp 
för varandra, och med gott 
ledarskap, har gjort att arbets-
teamet är det enda av tävling-
ens 130 nominerade som får 
ett hedersomnämnande, säger 
Krister Skoglund, projektle-
dare hos Prevent.

Juryns motivering till he-
dersomnämnandet lyder: ”Det 
ambitiösa arbetsteamet har 
lyckats ta sig igenom utma-
ningen att driva Nya Skolan 
till en väl fungerande och av 
föräldrar och elever omtyckt 
skola. Framgångsreceptet har 
varit samverkan, målmedve-
tenhet och bra ledarskap. Idag 
är skolan den glada arbetsplat-
sen med mycket skratt och 
stort hjärta. Det här är skolan 
där alla försöker se det positiva 
i allt som händer, där rektorn 
gärna hoppar in som lärarvika-
rie och där man arbetar efter 
parollen: det ska vara roligt att 
gå till jobbet.”

Trivsel, arbetsglädje, sam-
arbete och bra arbetsmiljöar-
bete är viktiga ingredienser 
för att skapa hälsosamma och 
framgångsrika arbetsplatser, 
och det är några av de faktorer 
som juryn fokuserat på i sina 
bedömningar.

– Ett väl fungerande team 
ger en bra grund för en god 
arbetsmiljö och förebygger 
både fysiska och psykosociala 
arbetsmiljörisker. Nu hoppas 
jag att fler låter sig inspireras 
av Lilla Edets målmedvetna 
arbete med att skapa trivsel 
och god arbetsmiljö, säger 
Krister Skoglund.

Totalsegern i tävlingen gick 
till ett arbetsteam vid Hallbyg-
garna Jonsered AB i Falun.

JONAS ANDERSSON

Linda Forssén, rektor på Nya 
Skolan i Lilla Edet.
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Heders- 
omnämnande 
till Nya Skolan

Håkan Skog, företagscoach på 
Västtrafik, gästade frukostmö-
tet i Folkets Hus.

Lars O. Carlsson kåserade om 
infrastrukturen i och runt Gö-
teborg.

– Västsvenska paketet presenterades
En titt in i framtiden

Bland åhörarna märktes bland andra centerpartisterna Bjarne 
Färjhage och Jörgen Andersson samt Lena Bark, verksamhetsut-
vecklare på Studieförbundet Vuxenskolan.

KENT JOHANSSON

Ålder: 62.

Familj: Gift med Gull-Britt, 

två vuxna barn.

Bor: Skara och Gårdby på 

Öland, övernattningslägen-

het i Bryssel.

Uppdrag: Europaparlamen-

tariker för Centerpartiet.

Yrke: Folkhögskollärare, 

aktiv skogsägare.

”Lilla Edet är en 
del av Europa”

Kent Johansson (C):

Europaparlamentariker Kent Johansson (C) talade på ett allmänt 
möte i OK Gipens klubbstuga.

Årsmöte för Krisdemokraterna i Lilla Edet
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