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LILLA EDET. Socialde-
mokraterna regerar mer 
än gärna vidare i nuva-
rande majoritetskon-
stellation och Ingemar 
Ottosson har inga planer 
på att släppa ifrån sig 
klubban som kommun-
styrelsens ordförande.

I förra veckan pre-
senterade sossarna sitt 
handlingsprogram för 
2014-18.

På söndag säger väl-
jarna sitt.

Handlingsprogrammet som 
offentliggjordes vid en press-
träff på Folkets Hus har ar-
betats fram under den gånga 
mandatperioden. Kommun-
styrelsens ordförande Inge-
mar Ottosson hade sällskap 
av fullmäktiges ordförande 
Bert Åkesson.

– Vi vill fortsätta utveckla 
Lilla Edet i positiv anda. Med 
oss i majoritet har Lilla Edet 
blivit en tillväxtkommun och 
vi har lyckats vända trenden 
vad det gäller befolkningsan-
talet under de senaste åren. 
Förra året visade ett plus på 
249 personer och första halv-
året i år visar på en ökning 
med 139 personer, förklarar 
Ingemar Ottosson.

I det kommunala hand-
lingsprogrammet för 2014-
2018 fokuserar Socialdemo-
kraterna på fem specifi ka 
områden:

ring & miljö

småföretagandet
– Det är inte det tyngs-

ta dokumentet som ni har 
fått i er hand, men det är de 
viktigaste områdena som vi 
ser det. De är listade utan 
inbördes ordning. Till varje 
område fi nns underrubriker 
och arbetspunkter, säger Ot-
tosson.

När det gäller ungdomar 
vill Socialdemokraterna sätta 
lärandet i fokus. Man tänker 
investera i lärare och skolle-
dare.

– Läxhjälp ska fi nnas för 
alla elever som är i behov 
av detta, säger Ottosson och 
fortsätter:

– Arbetsmiljön behöver 
förbättras. Tingbergsskolans 
högstadium i Lödöse är gam-
malt och slitet. Det kan bli tal 
om ombyggnad eller en helt 
ny skola.

Gällande äldredelen be-
hövs det byggas fl er vårdplat-
ser inom särskilda boenden.

– Vi behöver ta ett hel-
hetsgrepp inför 2020-2025. 

förväntat, säger Ingemar Ot-
tosson.

Kommunstyrelsens ordfö-
rande gör ingen hemlighet av 
att han hoppas på en utveck-
ling av kommunens södra del 
under de närmaste åren. 

– Vi har idag en entrepre-
nör i Snickar-Carlsson som 
är duktig på att sälja villor. 
För att få igång byggnatio-
nen av hyresrätter kan kom-
munen bli en aktiv part.

Hur går tankarna kring 
Hedens idrottsplats?

– Där har vi stått och 
stampat länge. Det är en vik-
tig del att lösa för Lödöses 
utveckling. 

och näringslivet menar Inge-
mar Ottosson att det mås-
te till fullt fokus på att få ut 
ungdomar i arbete.

– I maj var arbetslösheten 
17 % för ungdomar i åldern 
18-24 år. Av Göteborgsregi-
onens kommuner ligger vi 
högst. Det hänger ihop med 
utbildning och kraven som 
ställs på arbetsmarknaden. 
Det är minst gymnasiekrav 
som gäller och där är vi inte 
framme än.

Hur går tankarna inför 
söndagens val?

LILLA EDET. Centerpar-
tisten Lars Ivarsbo vill 
se en fördjupad över-
siktsplan över Inlandsön 
med omgivande älvrum.

Det framgår i en skri-
velse ställd till kom-
munstyrelsen.

– Jag tycker att våra 
medborgare ska få kom-
ma till tals tidigt i pro-
cessen, säger Ivarsbo till 
lokaltidningen.

Av den över 100-åriga in-
dustriepoken på Inlandsön 
syns nu inga spår. Samtliga 
byggnader är jämnade med 
marken.

Knaufkoncernens minuti-
ösa återställning. Det är en 
av de mest förändrade ytor 
som jag har skådat i sådana 
här sammanhang, säger Lars 
Ivarsbo.

– Man har tagit bort allt 
och dessutom gjort det väl-
digt snabbt.

Lars Ivarsbo tycker det 
är dags att ta nästa steg för 
Inlandsön med omgivande 
älvrum.

– Det fi nns många tankar, 
idéer och synpunkter om vad 
området bör användas till. 
Vad man än beslutar att an-
vända ytan till i framtiden så 
kommer det att påverka den 
närmaste omgivningen. För 
att detta ska kunna realiseras 
i framtiden behöver en över-
siktlig planering göras.

– Förutom att en färdig 
översiktsplan visar hur man 
avser använda mark- och 
vattenområden påvisar den 
även eventuella intressemot-
sättningar. Här fi nns riks- 

och lokalintressen, kraftut-
veckling, sjöfart med mera 
att ta hänsyn till. Vitsen med 
en översiktsplan är att få alla 
bitar sammanställt i ett do-
kument.

Lars Ivarsbo initierar att 
kommunstyrelsen påbörjar 
arbetet med en fördjupad 
översiktsplan.

– I planprocessen öpp-
nas för medborgarna och 
andra intressenter att delta 
och utöva infl ytande till det 
kommande förslaget. Det är 
mycket bättre att låta kom-
muninvånarna komma till 
tals tidigt i processen istället 
för att de ska få lämna syn-
punkter på ett redan upprät-
tat förslag.

tet när den nuvarande över-
siktsplanen för Lilla Edets 
kommun antogs. När det ti-
diga samrådet startades upp 
fyllde vi i princip den gamla 
biosalongen i Folkets Hus, 
säger Ivarsbo och tillägger:

– Min uppfattning är att 

intresset för Inlandsön ock-
så är väldigt stort hos all-
mänheten, framförallt bland 
invånarna i Lilla Edet och 
Ström.

Vem äger Inlandsön 
idag?

– Det är Sjöfartsverket. 
Knauf har arrenderat ön. 
Vitsen med en översiktsplan 
är inte att ta hänsyn till vem 
som äger vad. Lilla Edets 
kommun har planmonopol 
och det gäller naturligtvis 
även översiktsplanen.

Vad har du själv för 
framtidstankar om In-
landsön med omgivande 
älvrum?

– Självklart vill jag att In-
landsön med sin närmaste 
omgivning ska användas för 
att öka attraktiviteten för 
Lilla Edets kommun. Det-
ta är en stor möjlighet att 
kunna nyttja älvrummet som 
vi pratat så många gånger 
om av och till, avslutar Lars 
Ivarsbo.

JONAS ANDERSSON
www.derome.se 

Storsatsning i Lilla Edet
En stor ombyggnation av fd GEKÅ Byggnadsvaror kommer att ske på 
anläggningen i Lilla Edet för att få plats med ett bredare sortiment 
och vi väljer att koncentrera  verksamheten till denna anläggning. 

Lödöse stängs  
Den 1/9 flyttar personal och varor över till Lilla Edet och vi stänger i 
Lödöse, då anläggningen är för trång för ett större sortiment. 

Vi ber om överseende med att det kan bli lite rörigt under 
ombyggnationen.

        

       

     

POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Måndag 1 september

Personrån
Ett personrån inträffar på 
Preem i Nödinge vid 21.30-
tiden. När målsägande står 
och tankar dyker tre okända 
gärningsmän upp. De tillgri-
per mannens mobiltelefon, 
plånbok och klocka.

Tisdag 2 september

Skadegörelse
Skadegörelse på Rödjans väg 
i Nödinge. Ett vittne ser hur 
en man krossar rutan till en 
bil som står parkerad vid 
Mekonomen. Gärningsman-
nen, som åker rollerblades, 
har en hund i koppel.

Försök till stöld i Katt-
leberg. Två ynglingar i 
16-18-årsåldern försöker 
stjäla en båt. Ett vittne till 
händelsen skrämmer grab-
barna på flykten.

Onsdag 3 september

Mopedinsats
Polisen gör en mopedinsats 
i Ale under kvällen. Åtta 
bötesförläggande skrivs, 
bland annat tre olovliga kör-
ningar och en drograttfylla. 
Fyra mopeder omhändertas.

Torsdag 4 september

Försök till inbrott
Försök till inbrott på Allans i 
Älvängen. Butiksinnehavaren 
vaknar av en smäll. Någon 
försöker krossa skyltfönstret 
med en sten.

En kvinna ska just till 
att besöka ett bankkontor i 
Älvängen på eftermiddagen. 
När hon parkerar bilen blir 
hon bestulen på sin hand-
väska som hon förvarar i 
baksätet. Två okända män 
öppnar bakdörren och tar 
väskan.

Fredag 5 september

Misshandel
En person född 1999 och 
hemmahörande i Älvängen 
blir misshandlad på pendel-
tåget i Nödinge av ett gäng 
på sex-sju personer. Målsä-
gande får ta emot slag mot 
huvudet.

Sitter gärna kvar i majoritet

Kommunstyrelsens ordförande Ingemar Ottosson och kommunfullmäktiges ordförande Bert Åkesson presenterade Socialdemokra-
ternas kommunala handlingsprogram för 2014-2018 vid en presskonferens i förra veckan.

– Känslan är god, vi hör 
många positiva toner när vi 
är ute och pratar med kom-
muninvånarna. Samarbetet i 
majoritetsgruppen har fung-

erat väldigt bra. Nu jobbar 
partierna var och en för sig 

lertid gärna att vi fortsätter 
regera i samma konstellation 

även kommande mandatpe-
riod, avslutar Ingemar Ot-
tosson.

JONAS ANDERSSON

Fördjupad översiktsplan över Inlandsön?

Lars Ivarsbo vill att kommunstyrelsen vidtar åtgärder så att ett 
arbete kan startas upp med en fördjupad översiktsplan över In-
landsön med omgivande älvrum.
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