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TESTA ELCYKEL! 
Träffa cykelinstruktör och kommunal 
energi- och klimatrådgivare utanför: 

Under  hela trafikantveckan (16-22 september) kan du också tävla 
om fina priser genom att göra  hållbara resor eller ta ett foto på 
dig själv och en cykel. Mer information på www.lillaedet.se 

• Lilla Edets kommunhus mån 22 sept. kl. 15-18 

TACK!
Alla valarbetare för 

ett fantastiskt arbete i årets 
valrörelse och alla alebor 

för ert förtroende!
Nu är ambitionen att bilda 

en S-ledd majoritet i Ale, där 
Sverigedemokraternas rasistiska 

.
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LILLA EDET. Efter fyra 
år i opposition hopp-
ades Moderaterna på 
regimskifte i Lilla Edet.

Valresultatet blev 
dock inte vad man hade 
önskat.

– Självklart är det en 
besvikelse, säger Peder 
Engdahl.

Det var en lågmäld Peder 
Engdahl som lokaltidning-
en fi ck kontakt med sent på 
söndagskvällen. Valutgången 
blev inte alls vad han hade 
tänkt sig.

– På riksnivå är det en 
jättebesvikelse, inget tal om 
annat. På lokal nivå har vi 
inte backat alls lika mycket, 
knappt en procentenhet. Det 
är dock en föga tröst, säger 
Engdahl.

Vad har du att säga om 
valresultatet i övrigt?

– Att Sverigedemokrater-
na går framåt så pass kraftigt 

är tråkigt. Samtidigt vill jag 
gratulera Centerpartiet som 
har fått tillbaka en del av de 
väljare som man tappade i 
förra valet. Tråkigt däremot 
att Kristdemokraterna tap-
par sitt enda mandat.

Vad blir kontentan av 
söndagens valresultat i 
Lilla Edet?

– Jag vet inte, vi får se vad 
som händer.

JONAS ANDERSSON

S backar men kvar i majoritet

Peder Engdahl (M).

LILLA EDET. Ingemar Ot-
tosson (S) var både vin-
nare och förlorare i sön-
dagens val.

Han lär med all 
sannolikhet sitta kvar 
som Kommunstyrelsens 
ordförande, trots att 
hans eget parti tappar 
ett mandat.

Valets stora segrare 
var Sverigedemokra-
terna som fi ck 16,5% av 
rösterna och gick från 
två till fem mandat.

Valresultatet i Lilla Edet vi-
sar på fortsatt styre för nu-
varande majoritet, men för-
troendet har minskat jämfört 
med valet 2010. Samtliga tre 
majoritetspartier, Socialde-
mokraterna, Vänsterpartiet 
och Folkpartiet, backar i 
årets val.

– Naturligtvis är jag besvi-
ken över att vi tappar 3,6% 
och mister ett mandat. Jag är 
också förundrad över Sveri-
gedemokraternas framfart. 
De har inte varit aktiva alls 
i valrörelsen i Lilla Edet och 
har heller inte deltagit i full-
mäktigearbetet. SD:s fram-
gång följer rikstrenden och 

jag kan inte säga annat än att 
jag är förskräckt, förklarar 
Ingemar Ottosson.

Vad har du att säga om 
den nya politiska kartan i 
Lilla Edet?

– Eftersom Sverigede-
mokraterna får fem mandat, 
men bara har tre personer på 
sin lista så innebär det att det 
blir två tomma stolar i full-
mäktige. Vi blir kvar i majo-
ritet med SD som vågmästa-
re. Vi får försöka hitta breda 
politiska lösningar och vad 
jag tror så är det inget par-
ti som kommer att sätta sig 
ned och förhandla med SD, 
avslutar Ingemar Ottosson.

JONAS ANDERSSON

Ingen framgång för Moderaterna

Ingemar Ottosson (S).

HALLÅ DÄR...

Rosita Johansson, Alafors
– Vården av de gamla, men 

även skolan.

Lennart Persson, Alafors
– Det har jag inte funderat 

så mycket på. I riksdagsvalet 

var det skolan och på lands-

tingsnivå sjukvården.

Klas Östling, Alafors
– Skolan!

Mats Karlsson, Älebräcke
– Jag har inte engagerat 

mig så mycket i lokalpoliti-

ken. Det är väl de klassiska 

frågorna som äldrevården 

och skolan. Att skapa ett 

bra företagsklimat är också 

viktigt för kommunens 

utveckling.

Therese Tingvall, Alafors
– Jag kan inte peka på något 

särskilt område. Det behövs 

något som lyfter kommunen, 

får igång medborgarna och 

ökar trycket.

Vilken fråga
avgjorde kommun-
fullmäktigevalet
för dig?

LILLA EDET. Sverigede-
mokraterna ökade från 
8,8% i förra valet till 
16,5%.

Två mandat blev yt-
terligare tre.

– Kommuninvånarna 
har tröttnat på politi-
kerna. De lyssnar inte, 
säger Anders Johans-
son, etta på SD:s lista till 
kommunfullmäktige.

Sverigedemokraterna får to-
talt fem mandat i kommun-
fullmäktige, men kommer 

bara att besätta tre platser. 
Anledningen till det är den 
låsta vallistan.

– Det hade jag ingen aning 
om. Vi kommer i vilket fall 
som helst att besätta alla 
nämndplatser, förklarar An-
ders Johansson.

Är du nöjd med valresul-
tatet?

– Jag hoppades på 20%, 
men tippade att det skulle bli 
mellan 10 och 15%. Det blev 
16,5%, alltså mer än förvän-
tat.

Varför tror du att så många 
kommuninvånare valde att 

rösta på Sverigedemokrater-
na?

– För att vi vill kommun-
invånarnas bästa. Småtjafset 
som är mellan de olika parti-
erna håller inte. Jag liknar det 
vid bäbisfasoner. Först och 
främst gäller det att få ord-
ning på Lilla Edets ekonomi.

Tror du SD kan växa sig 
ännu starkare i Lilla Edet?

– Det kan vi defi nitivt göra 
och övriga partier är rädda 
för oss. Vi får nya medlem-
mar hela tiden, avslutar An-
ders Johansson.

JONAS ANDERSSON 

”Kommuninvånarna har tröttnat”
Anders Johansson (SD):


