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LILLA EDET. Inget makt-
skifte i Lilla Edet, men 
ändå en framgång för 
Centerpartiet.

Mycket tyder på att 
Julia Färjhage blir nästa 
oppositionsråd.

– Vi har inte inlett 
förhandlingarna med 
övriga partier, så jag 
kan inte kommentera 
det i nuläget, säger hu-
vudpersonen själv.

Centerpartiet kunde glädja 
sig åt positiva siffror i riks-
dagsvalet och även i Lilla 
Edet innebar resultatet en 
framgång. Medan Modera-
terna backade en aning så 
plockade Centern tillbaka en 
del röster, som gick förlora-
de 2010.

– På riksnivå är vi nöjda 
även om man alltid kan öns-
ka sig mera. Det var tråkigt 
att alliansen förlorade valet 
och att det nu uppstått ett 
problematiskt parlamenta-
riskt läge. Vi får förhålla oss 
till det och jag är övertygad 
om att vi kommer starkt 
tillbaka 2018, säger Julia 
Färjhage och fortsätter:

– Lokalt har vi nästan 
samma förutsättningar som 
på riks även om det par-
lamentariska läget inte är 
riktigt lika svårt. Sverigede-
mokraternas framgång är be-

kymmersamt. Det är allvar-
ligt och något som vi måste 
ta till oss, fundera på vad vi 
kan göra bättre så att väljarna 
lägger sin röst på oss istället.

Varför väljer så många i 
Lilla Edet att rösta på SD 
såväl till riksdagen som i 
kommunfullmäktige?

– Generellt sett så tror 
jag att det fi nns ett missnöje 
och en rädsla för samhällsut-
vecklingen, en oro över att 
man inte får det som man 
har rätt till. Vi politiker har 
ett gemensamt ansvar att 
prata med människor, hur 
samhället fungerar och om 
integrationen. Det måste vi 
bli bättre på, framförallt på 
lokal nivå.

Vad gjorde ni bra i årets 
valrörelse?

– Vi har synts under en 
längre tid, haft svar på kom-
muninvånarnas frågor. Det 
som är utmärkande för vårt 
parti är att vi vill utveckla 
hela Lilla Edet och har idé-
er för hur det ska ske. Vi är 
förändringsbenägna och ser 
framåt.

Vad ska ni göra för att 
få till ett maktskifte om 
fyra år?

– Driva en aktiv opposi-
tionspolitik, pressa majo-
riteten till att agera i olika 
frågor. Vi måste idka själv-
kritik och erkänna att vi hade 
kunnat göra mer under den 

gångna mandatperioden.
Kan du tänka dig rollen 

som ett av två kommu-
nalråd och på så sätt bli 
oppositionens röst i Lilla 
Edet?

– Det uttryckte jag tidigt 
att sätter du dig som listet-
ta får du också vara beredd 
att anta de uppdrag som det 
medför. Jag är defi nitivt be-
redd att bli oppositionsråd.

När lämnas besked i 
den frågan?

– Vi kommer att börja 
förhandlingarna med övriga 
partier, som ingått i tidigare 
opposition, under komman-
de vecka. 

Ni tänker inte byta sida 
och börja samarbeta med 
Socialdemokraterna?

– Med respekt för väl-
jarna och att vi gick till val 
på att vara ett alternativ till 
en S-ledd kommun, så är 
det inte rätt. Då tar du inte 
väljarna på allvar. I enskil-
da frågor kan säkert S och 
C vara överens, men något 
blocköverskridande samar-
bete är inte aktuellt.

Vad är den enskilt vikti-
gaste frågan för politiken 
att ta tag i?

– Skolan! Först måste vi 
dock få ordning på ekono-
min. Det är en förutsättning 
för att kunna ta nästa steg, 
avslutar Julia Färjhage.

JONAS ANDERSSON

Ett blivande kommunalråd? Snart vet vi om Julia Färjhage (C) blir oppositionens nya röst i Lilla Edet.

Ny röst för oppositionen?
– Julia Färjhage kan bli nytt kommunalråd
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SPF Göta Älvdalsbygden 
hade månadsmöte den 
18 september i Fuxerna 
församlingshem. Ett 30-tal 
medlemmar hade hittat dit 
trots det fi na vädret. Ord-
föranden Kerstin Anders-
son hälsade alla välkomna, 
speciellt nya medlemmar. 
Hon informerade om 
kommande aktiviteter och 
uppmanade deltagarna att 

anmäla sig.
Därefter vidtog den 

musikaliska tävlingen. 
Christina Mellberg hade 
sammanställt en lista på 14 
melodier, där det gällde att 
veta kompositör, textför-
fattare och annat för att få 
fram 14 bokstäver och sor-
tera dem i rätt ordning för 
att få fram svaret. Klurigt!

Efter detta serverades 

kaffe med smörgås och 
hembakade kakor. Tra-
fi kombudet Ove Svensson 
tog upp bestämmelser om 
cykelöverfarter vid kors-
ningar och andra ställen. 
Bestämmelserna verkar 
vara dåligt kända hos 
cyklisterna.

Dragning på ”årorna” 
avslutade mötet. 

Månadsmöte i Lilla Edet

Nya Lilla Edet
kommunfullmäktige
LILLA EDET. Här är listan 
på de personer som kommer 
att företräda sina respektive 
partier i kommunfullmäk-
tige. Socialdemokraterna 
tappade ett mandat, men är 

ändå största parti med elva 
platser. Moderaterna, Cen-
terpartiet och Sverigedemo-
kraterna har alla fem man-
dat. SD kommer dock bara 
att besätta tre platser med 

anledning att vallistan var 
låst.

Noterbart i övrigt är att 
Kristdemokraterna blev av 
med sitt enda mandat.

JONAS ANDERSSON

Socialdemokraterna, 11 mandat
1. Ingemar Ottosson

2. Anne-Lie Palm

3. Bert Åkesson

4. Kerstin Åkesson

5. Kjell Johansson

6. Malin Edvardsson

7. Carlos Rebelo Da Silva

8. Lola Sühl

9. Leif Håkansson

10. Minna Salow

11. Uno Ekberg

Centerpartiet, 5 mandat
1. Julia Färjhage

2. Jörgen Andersson

3. Paulina Svenungsson

4. Fredrik Hermansson

5. Lars Ivarsbo

Folkpartiet liberalerna,
1 mandat
1. Leif Kinnunen

Kristdemokraterna,
inga mandat

Miljöpartiet de gröna, 1 mandat
1. Emma Samuelsson

Moderaterna, 5 mandat
1. Camilla Waltersson Grönvall

2. Peder Engdahl

3. Camilla Olofsson

4. Michael Grönlund

5. Anna-Lee Alenmalm

Sverigedemokraterna, 5 mandat
1. Anders Johansson

2. Carl Carlsson

3. Christer Ädel

4. -

5. -

Vänsterpartiet, 3 mandat
1. Peter Spjuth

2. Linda Holmer Nordlund

3. Linda Alsing
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