
erar som väderskydd. Det 
är ingen kommunal fråga, 
men politiken måste ligga 
på Västtrafi k i ärendet. Vi 
har uppnått det resandetal i 
Lödöse Södra som var sagt 
för att en övergång skulle 
iordningställas.

Är det bara i den södra 
kommundelen som ni vill 
genomföra satsningar?

– Nej, absolut inte! Den 
norra delen, Hjärtum, har 
gått i stå. Markområde fi nns, 
men vi anser att det bör tas 
ett omtag och istället för 
villor ser vi att det saknas 
trygghetsboende och lägen-
heter.

När det gäller Lilla Edet 
centrum anser emellertid 
Moderaterna att projektet 

Ängshöken bör stå tillbaka 
och att Leifab i ett första ske-
de ska investera i Ekeberg.

– I centrum måste vi 
lösa parkeringsfrågan. Vårt 
förslag är boendekort som 
innebär att man som inne-
havare av ett sådant kan par-
kera på specifi ka områden. 
Vi vill göra i ordning ytan 
vid värmeverket, se till att få 
upp belysning och så vidare. 
Även de som bedriver verk-
samhet i centrum har svårt 
med parkering som situatio-
nen är i nuläget.

På söndag säger väljarna 
sitt och därefter vet vi om 
Moderaterna ges möjlighet 
att realisera sina planer eller 
inte.

JONAS ANDERSSON
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LÖDÖSE. Det politiska 
tonläget har skärpts.

Moderaterna går hårt 
åt nuvarande majoritet 
i Lilla Edet som de anser 
saknar handlingskraft 
och visioner.

– Inte en enda de-
taljplan har de lyckats 
få fram under den gång-
na mandatperioden. 
Det är skandal, dundrar 
oppositionsrådet Peder 
Engdahl som anser att 
en ny skola i Lödöse bör 
komma till stånd så fort 
det bara går.

Moderaternas dom är hård. 
Det är en trött politisk led-
ning som har styrt Lilla 
Edets kommun under de se-
naste åren.

– De har inte utvecklat 
kommunen, bara förvaltat 
arvet som de fi ck från den 
borgerliga alliansen efter 
förra valet, hävdar Camilla 
Waltersson Grönvall.

– Det vi upplever nu är en 
handlingsförlamning. Hur 
kan man som ledande parti 
(Socialdemokraterna) stå rak 
i ryggen och säga att man ska 
satsa på Lödöse? I senaste 
budgeten avsatte man 1,7 
miljoner kronor, motsvaran-
de siffra som vi presenterade 
var 9,2 miljoner kronor. Dä-
remot går S ut i valrörelsen 

och lovar vitt och brett. Att 
majoriteten inte har fått fram 
en enda detaljplan under fyra 
års tid är anmärkningsvärt, 
säger Peder Engdahl.

Omodern
Moderaterna anser att da-
gens högstadieskola i Lödöse 
är omodern, både ur ett ar-
betsmiljömässigt och peda-
gogiskt perspektiv. Engdahl 
och hans partikamrater vill 
se en ny skola på orten, men 
ger inget exakt besked om 
var och när nybyggnationen 
skulle kunna bli verklighet.

– Prognosen för 2014 vi-
sar på minus tio miljoner 
kronor jämfört med budget. 
Det måste vi vara ödmjuka 
inför. De pengarna ska häm-
tas tillbaka först. En annan 
omständighet som vi ska för-
hålla oss till är avsaknaden 
av en detaljplan vilket inne-
bär att vi inte ligger direkt 
i startgroparna. Vi kan inte 
lova en ny skola i morgon, så 
fungerar det inte. I bästa fall 
skulle vi kunna ha en ny sko-
la igång 2016, men mer rea-
listiskt är att tro 2017, säger 
Peder Engdahl.

– Vart den nya skolan ska 
placeras måste vi diskutera. 
Kanske är det på befi ntligt 
ställe, i Ekeberg eller på om-
rådet vid den gamla bensin-
macken? Det måste vara ett 
stort allmänt område. 

Hur har ni tänkt fi nan-
sieringen?

– En satsning i söder inne-
bär ökad infl yttning. Varje 
infl yttad person ger pengar 
tillbaka till kommunen. För 
Utbildningsnämndens del 
blir det inte dyrare om man 
hyr lokaler i en ny skola. Nu-
varande högstadium skulle 
kanske kunna användas till 
trygghetsboende eller någon 
annan inriktning. Det blir en 
uppgift för Leifab i så fall.

Att en ny förskola måste 
till i Ekeberg gör Modera-
terna ingen hemlighet av. 
De förkastar nuvarande si-
tuation med tillfälliga avdel-
ningar på Tingbergsskolan 
och Klosteräng.

– Självklart ska vi ha en ny 
förskola och den ska ligga i 
Ekebergsområdet. Det ska 

vara lokaler med fl exibla lös-
ningar. En ny förskola och 
skola tycker vi ska samplane-
ras med Ale just för vi tror att 
inom några år så är Lödöse 
och Alvhem sammanbyggda.

Glasad övergång
Vidare föreslår Moderaterna 
en kommunal fi nansiering så 
att dagens halva trafi kplats i 
Alvhem/Lödöse blir hel.

– Trafi kplatsen skulle med 
lätthet kunna fi nansieras 
med försäljning av industri-
mark. Ale kommun har inte 
mycket kvar av den varan 
och vi står på tur, säger Pe-
der Engdahl och fortsätter:

– När vi ändå är inne på 
Lödöse, måste det till en 
glasad övergång med hiss 
på stationsområdet likt dem 
som fi nns i Ale. De fung-

LILLA EDET. Under ett 
års tid har den kom-
munövergripande 
satsningen Bedömning 
för lärande, BFL, pågått 
i kommunens samtliga 
skolor, där alla grund-
skolelärare deltagit.

Det handlar om att 
utveckla lärares arbete 
i klassrummet och är ett 
samarbete mellan kom-
munen och Pedagogiskt 
Centrum, Göteborgsre-
gionen.

Nu har samarbetet 
blivit fi lmer som inspi-
ration för andra.

Pedagogiskt Centrum sam-
arbetar med fl era kommuner 
kring kompetensutveckling i 
skolan. Under året som sats-
ningen pågått har man från 
Pedagogiskt Centrum upp-
märksammat många goda 
exempel på utmärkt under-
visning i kommunens skolor. 
Det är så pass bra att GR 

valt att spela in fi lmer från 
undervisningen i Lilla Edet. 
Dessa ska användas till inspi-
ration för andra kommuner.

Filmerna fi nns på YouTu-
be. De har också spridits i 
Facebook-gruppen ”Bedöm-
ning för lärande” som i da-
garna nådde 10 000 medlem-
mar från hela Sverige.

Bedömning för lärande 
är ett pedagogiskt förhåll-
ningssätt, som grundar sig 
på nationell och internatio-
nell forskning. Resultatet 
av att lärarnas undervisning 
utvecklas får på sikt effekt 
att eleverna lär sig ännu mer 
och når målen i större ut-
sträckning.

– Alla lärare i Lilla Edets 
skolor arbetar utifrån BFL 
och det är väldigt roligt att 
Lilla Edets lärare uppmärk-
sammas i dessa fi lmer som 
används för att inspirera an-
dra lärare, säger utvecklings-
ledare Anders Nordgren 
till Alekuriren.

JONAS ANDERSSON
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Bra undervisning i
Lilla Edet har blivit fi lm

Satsningar i söder utlovas
– M till attack mot 
nuvarande majoritet

Lovar mer verkstad om de kommer till makten. Moderaterna i Lilla Edet är tydliga med sina ambitioner för den södra kommunde-
len. Från vänster, Peder Engdahl, Anna Chorell, Michael Grönlund, Camilla Olofsson, Andreas Nelin och Camilla Waltersson Grönvall.
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