
NUMMER 44         VECKA 48        2014         ÅR 19         100% TÄCKNING| | | |

LILLA EDET. Verksam-
heten har varit igång 
under några veckor.

I tisdags skedde 
emellertid den officiella 
invigningen av Fuxerna 
förskola.

– Vi är så glada över 
våra nya fina lokaler, sä-
ger förskolechef Marie 
Lundgren.

Utbildningsnämndens ord-
förande Leif Håkansson 
(S) höll tal och Martin 
Barkstedt, tillförordnad 
bildningschef, bjöd på ett 
trumpetsolo av bästa märke. 
Därefter välkomnades för-
äldrar och barn, samt andra 
inbjudna gäster, till en rund-
vandring i Fuxerna förskola.

– Jag var lite skeptisk att 
ha en förskola integrerad 
med grundskolan, men det 
har blivit över förväntan. Nu 
känner barnen igen området 
och det blir en smidig över-
gång när skolan ska ta sin 
början, säger Sandra, mam-
ma till Leon, 4 år, och Lova, 

2 år, som går på avdelning 
Droppen respektive Flingan.

En tredje avdelning, Strå-
len, kommer att öppnas i ja-
nuari nästa år. 

– För tillfället har vi 34 
barn, men det ska bli 54, för-
klarar Marie Lundgren.

Inv ign ingsbe söka rna 
bjöds på fika samtidigt som 
barnen guidade runt i de 
olika rummen. Kostchef 
Gun Mellqvist fanns också 

på plats och visade upp det 
moderna och funktionella 
köket.

– Det finns inget att klaga 
på. Personalen har varit del-
aktig i projektet från första 
stund och har kunnat påver-
ka utformningen inom givna 
ramar. Det känns oerhört 
inspirerande, avslutar Marie 
Lundgren.

JONAS ANDERSSON

LILLA EDET. Annica Skog 
tillträdde tjänsten som 
kultur- och fritidschef i 
somras.

Hon stortrivs på sin 
nya arbetsplats.

– Det är ett gott gäng 
som jobbar här. Lilla 
Edet är en oslipad dia-
mant med tanke på dess 
läge och logistik.

Annica Skog kommer när-
mast från uppdraget som 
affärsområdeschef på GotE-
vent. Innan dess tjänstgjorde 
hon som verksamhetschef på 
Campushallen i Linköping.

– Innan dess jobbade jag 

på det kommunala bostads-
bolaget i Motala där jag 
kommer ifrån. Jag har även 
arbetat inom skolans värld 
med barn och ungdomar, be-
rättar Annica.

Varför Lilla Edets kom-
mun?

– Jag hade jobbat nästan 
fyra år på GotEvent och kän-
de att det var dags att göra 
något nytt. Jag såg annonsen 
och på intervjun som jag blev 
kallad till fick jag en väldigt 
go känsla. Idrott och kultur 
intresserar mig mycket och 
bredden i detta arbete attra-
herar mig.

Kände du till Lilla Edet 
sedan tidigare?

– Nej, jag måste erkänna 
att det var en vit fläck på kar-
tan. Vad jag har insett är att 
Lilla Edet befinner sig i en 
väldigt stark utvecklingspro-
cess, det händer mycket på 
olika fronter.

Vad är prioriterade ar-
betsuppgifter för dig?

– Jag håller på med myck-
et analysarbete. Faktum är 
att vi har mycket som är väl-
digt bra i Lilla Edet. Tyvärr 
finns en jantelag, man vågar 
inte tro på sina kvalitéer och 
förmåga fullt ut.

Vad vill du förändra i 
verksamheten?

– Jag vänder på stenar och 
ställer väldigt många frågor. 

Min uppfattning är att man 
inte ska förändra för sakens 
skull. Det skapar oro. Vi ska 
utveckla det vi vill ha, när vi 
vet vad vi vill ha. Annars blir 
det att man springer i cirklar, 
säger Annica Skog och fort-
sätter:

– Jag tror på samarbete 
inom tjänstemannaleden, 
politiken och kommunin-
vånarna. Vi ska leverera det 
som våra folkvalda politi-
ker beställer av oss. Poli-
tikerna representerar Lilla 
Edet-borna som är våra kun-
der. För vår del handlar det 
om att ta fram matnyttiga 
underlag, så att politikerna 
kan göra kloka val. På så sätt 

blir det ett samspel oss emel-
lan.

Vad anser du om att 
Lödöseborg blir utan is i 
vinter?

– Jag kan tycka att det är 
jättesynd att vi har någon 
ishall eller en simhall. Det 
finns säkert andra saker som 
kommuninvånarna hade 
önskat sig också, som exem-
pelvis ett kulturhus. Jag som 
tjänsteman ska inte göra va-
len, det är politikernas upp-
drag. Det finns en påse med 
pengar och då får man stäl-
la sig frågan: Vad vill vi ha? 
Och sedan göra medvetna 
val.

JONAS ANDERSSON

Annica Skog, kultur- och fri-
tidschef i Lilla Edets kommun.

ANNICA SKOG

Ålder: 48.

Bor: Stenungsund.

Familj: Stor, glad och 

blandad.

Intressen: Ridsport, idrott 

och litteratur.

Motto i livet: ”Hellre bort-

skämd än bortglömd”.

”Lilla Edet är en oslipad diamant”
Kultur- och fritidschef Annica Skog:

Fuxerna förskola invigd

Utbildningsnämndens ord-
förande, Leif Håkansson (S), 
hade äran att klippa det blå-
gula bandet. Syskonen Lova och Leon stortrivs på sin nya förskola. Här tillsammans med mamma Sandra.

Martin Barkstedt, tillförordnad bildningschef, bjöd på en trum-
petfanfar. På bildens ses också kommunalrådet Ingemar Ottos-
son (S), förskolechef Marie Lundgren och vice ordförande i Ut-
bildningsnämnden, Lars Ivarsbo (C).

Förskolechef Marie Lundgren och kostchef Gun Mellqivst.
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