
cirka 5 000 kronor, förklarar 
Clas.

Vilka är det som flyttar 
till Lödöse?

– Företrädelsevis folk från 
Göteborg, men vi har också 
fått en helt ny kundgrupp 
från Ale. Tidigare var det nå-
gon enstaka Alebo som kom 
på en visning i Lilla Edets 
kommun, nu är situationen 
en helt annan, berättar Nic-
las Grönvall.

Vad är det som gör 
Ekeberg så attraktivt?

– Bra kommunikationer, 
vi har nya E45 och pendel-
tågsstationen bara ett sten-

kast härifrån. Närheten till 
naturen uppskattas också, 
säger Niclas Grönvall.

– Vi är oerhört glada över 
att gång- och cykelvägen till 
stationen är färdig, men vi 

hoppas också att kommu-
nen står fast vid sitt löfte och 
iordningställer en lekplats i 
området, inflikar Clas Carls-
son.

Söndagens visning är öp-

pen för alla. Såväl Niclas 
Grönvall som Clas Carlsson 
kommer att finnas på plats 
för att svara på frågor.

JONAS ANDERSSON
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LILLA EDET. Center-
partiet, Moderaterna, 
Miljöpartiet och Kristde-
mokraterna har forme-
rat sina styrkor för den 
kommande mandatpe-
rioden.

Julia Färjhage (C) ef-
terträder Peder Engdahl 
(M) i rollen som opposi-
tionsråd.

– Vi ska driva en aktiv 
och granskande opposi-
tionspolitik, visa på ett 
alternativ för kommun-
invånarna, säger Färjha-
ge till lokaltidningen.

Vid en pressträff i förra veck-
an presenterade oppositions-
partierna sin laguppställning 
inför den mandatperiod som 
nu väntar. Kristdemokrater-
na ingår fortfarande i samar-
betet trots att de inte längre 
har något mandat i fullmäk-
tige.

– I en tid som denna är det 
viktigt att visa på alternativen 
och skillnaderna i politiken. 
Vi kommer vara en aktiv och 
granskande opposition med 
siktet inställt på maktskifte 
2018. Nu har vi en tid fram-
för oss där vi kan fördjupa 
och förbättra vår politik för 

en långsiktigt hållbar utveck-
ling i Lilla Edet. Jag ser fram 
emot att sätta igång med det 
arbetet, säger Julia Färjhage, 
tillträdande oppositionsråd i 
Lilla Edet. 

Var det självklart att 
Centerpartiet skulle 
tilldelas kommunalråds-
posten?

– Det har skett förhand-
lingar mellan partierna bak-
om lykta dörrar. Självklart 
hade valresultatet betydelse, 
säger Peder Engdahl.

Revanschsugna
Företrädarna för de fyra 
oppositionspartierna visar 
upp en enad front och är 
revanschsugna efter årets 
valresultat som gav Socialde-
mokraterna, Vänsterpartiet 
och Folkpartiet förnyat för-
troende i majoritet.

– Vi är en homogen grupp 
även om vi har olika åsikter 
i vissa frågor. Däremot är vi 
överens om budgeten och ef-
ter sommaren presenterade 
vi en gemensam skolvision 
som vi tänker jobba vidare 
med, förklarar Peder Eng-
dahl.

Det finns tre områden 
som oppositionen väljer att 
fokusera sitt arbete på under 
de kommande fyra åren; sko-

lan, miljön och att utveckla 
Lilla Edets kommun.

– Skolan måste bli bätt-
re, det är en den springan-
de punkten. När vi pratar 
miljö så handlar det om att 
ta ansvar samtidigt som det 
stärker kommunens konkur-
renskraft. Med utveckling 
då menar vi hela Lilla Edets 
kommun, bland annat här i 

Lödöse där vi står nu, säger 
Julia Färjhage.

Oppositionen passar ock-
så på att ge en känga till nu-
varande majoritet, som de 
hävdar inte tar ansvar för 
den ekonomiska situationen.

– Det ekonomiska läget 
är väldigt bekymmersamt. 
Det kan bli tal om tvångs-
förvaltning om det fortsät-

ter på samma sätt som nu. 
Räddningen hittills har varit 
AFA-pengarna, men det har 
inte inneburit att vi har fått 
en högre kvalitet, säger Pe-
der Engdahl.

– Vi måste lyfta på varje 
sten och hitta nya lösningar.

Var det aldrig aktuellt 
att försöka få med Folk-
partiet i ert samarbete?

– I valrörelsen fördes sam-
tal med Folkpartiet, men när 
valresultatet blev känt så be-
stämde de sig ganska snabbt 
att fortsätta sitt samarbete 
med S och V, avslutar Julia 
Färjhage.

JONAS ANDERSSON

OPPOSITIONEN

Följande personer antar rollen som vice ordförande i:
Kommunstyrelsen – Julia Färjhage (C)

Kommunfullmäktige – Camilla Olofsson (M)

Utbildningsnämnden – Michael Grönlund (M)

Omsorgsnämnden – Tommy Nilzén (MP)

Individnämnden – Paulina Svenungsson (C)

Samhällsbyggnadsnämnden – Zara Blidevik (M)

Miljö- och byggnämnden – Peder Engdahl (M)

Kultur- och fritidsnämnden – Carina Andersson (C)

Några av oppositionens företrädare den kommande mandatperioden. Från vänster: Tommy Nilzén (MP), Peder Engdahl (M), Julia 
Färjhage (C), Michael Grönlund (M), Paulina Svenungsson (C) och Carina Andersson (C).

Siktar på maktskifte om fyra år
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LÖDÖSE. Husen ploppar 
upp ett efter ett.

Ekeberg växer sakta 
men säkert.

Snickar Carlssons äga-
re Clas Carlsson är utan 
konkurrens den mest 
framgångsrika entre-
prenören i området.

Nu till helgen arrangerar 
Snickar Carlsson tillsam-
mans med Fastighetsbyrån 
en visningshelg på Ekeberg. 
Det finns ett färdigbyggt hus 
som intresserade köpare kan 
kika runt i.

– Det är betydligt svå-
rare att sälja ett hus på rit-
ning. Framgångsreceptet för 
Snickar Carlsson har varit 
man har kunnat visa inflytt-
ningsklara bostäder i dess 
rätta miljö, säger fastighets-

mäklare Niclas Grönvall.
Hittills har Snickar Carls-

son uppfört elva arkitektrita-
de lösvirkeshus och planerar 
för ytterligare fyra under 
2015.

– Vi kan erbjuda ett mo-
dernt och tillika bekvämt bo-
ende med en förhållandevis 
liten trädgård att hålla ord-
ning på. Det tilltalar små-
barnsfamiljer likväl som den 
äldre generationen, förklarar 
Clas Carlsson.

Det hus som exponeras på 
söndag har en bostadsyta på 
97 kvadratmeter med ett till-
hörande uterum på 17 kvm, 
isolerat och med golvvärme. 
Carport ingår också.

– Prisbilden är fortfaran-
de vettig om du jämför med 
Göteborg med omnejd. Du 
får ett bekymmerslöst boen-
de till en månadskostnad av 

– Modernt boende till vettig prisbild
Ekeberg fortsätter växa
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LILLA EDET. Avfallsverk-
samheten kommer från och 
med den 1 november att 
övergå i kommunal regi.

Personalen på återvin-
ningscentralen, chauffö-
rerna och kundtjänst lyder 
fortsättningsvis direkt un-
der Lilla Edets kommun.

– Vissa rutiner ses över 
för att ytterligare förbättra 
servicen, i övrigt kommer 
kommuninvånarna inte 

märka av övergången, säger 
Linda Holmer, teknisk ad-
ministratör på Lilla Edets 
kommun.

Sedan Samhällsbygg-
nadsnämnden fattade beslut 
om att driva avfallsverksam-
heten i egen regi har för-
valtningen arbetat med att 
rigga organisationen inför 
övertagandet.

– Vi har bland annat an-
ställt två chaufförer som ska 

köra de nya blå sopbilarna, 
förklarar Linda Holmer.

Lördagen den 8 novem-
ber håller återvinningscen-
tralen i Göta öppet hus. 
Kommuninvånarna ges då 
möjlighet att träffa dem 
som jobbar med avfallsverk-
samheten.

– Vad det gäller återvin-
ningscentralen finns ett för-
slag från nämnden till full-
mäktige att besluta om sex 

fria besök per år för samt-
liga hushåll. Som fallet är 
nu så har villaägare sex fria 
besök och lägenhetsinneha-
vare bara två, säger Linda 
Holmer.

Noterbart i övrigt är att 
Lilla Edets kommun från 
den 1 november debiterar 
för vatten och avlopp samt 
för avvikande tjänster vilka 
vissa av dem tidigare varit 
gratis.   JONAS ANDERSSON

Avfallsverksamheten övergår i kommunal regi

 Byggherre Clas Carlsson och mäklare Niclas Grönvall framför det hus som kommer att visas i  
 Ekeberg på söndag. Snickar Carlsson har hittills uppfört elva hus i området och planerar för  
 ytterligare fyra under nästa år. 

JULMARKNAD
Västerlanda Bygdegård

Lördag 22 november 11-15

Hantverk • Tunnbrödsbakning

Lotterier • Kaffe med hembakat

Glögg o pepparkakor


