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LILLA EDET. Det är dags 
att göra bokslut för 
2014.

Ingemar Ottosson (S) 
lägger därmed sin första 
mandatperiod som 
kommunstyrelseordfö-
rande bakom sig.

– Det har skapats en 
god anda och positiv 
trend i Lilla Edet, den 
ska vi bevara.

Det återstår bara en veckas 
arbete, sedan går Ingemar 
Ottosson på julledighet. En 
välbehövlig sådan efter ett 
intensivt supervalår.

– Eftersom det är utlyst 
extraval har vi ett hårt jobb 
framför oss när helgerna är 
över. Det är diverse aktivite-
ter inplanerade.

Vad blir det bestående 
minnet från 2014?

– Det blir de båda valrö-
relserna, alla de kontakter 
som knöts med människor 
på diverse arrangemang där 
vi fanns med. Hösten har 
också inneburit många mö-
ten med samarbetspartier 
och handlingsprogram som 
ska fram.

Någon speciell satsning 
under året som du gärna 
vill lyfta fram?

– Jag skulle vilja säga att 
vi har sett resultatet av våra 
tidigare satsningar på bygg-
nation. Befolkningsökning-
en är ett kvitto på det. 2013 
var ett bra år och fram till 
den 1 november i år hade vi 
ökat vår befolkning med 162 
personer.

Hur ser ekonomin ut?

– Det är kämpigt. Det gäl-
ler framförallt i individ- och 
familjeomsorgen, men även 
skolan har det komplicerat.

Någon negativ händel-
se under 
året som du 
gärna varit 
utan?

– Det 
skulle i så fall 
vara skolde-
batten som 
var väldigt 
intensiv och 
som inte resulterade i några 
förändringar alls.

Det väntar extraval i 
mars, vad har du att säga 
om det?

– Det var synd att man 
inte kunde förhandla, att den 
utsträckta handen inte grep-
pades och att situationen 

löstes. Till slut återstod inget 
annat för Stefan Löfven (S) 
att göra än att utlysa extraval. 
Nu gäller det att ta fajten för 
fortsatt majoritet.

V a d 
k o m m e r 
att hän-
da lokalt i 
Lilla Edets 
k o m m u n 
under näs-
ta år?

– Vi ska 
f o r t s ä t t a 

den positiva trend som vi be-
finner oss i. Vi ska se till att 
det byggs ännu mer. Leifab 
är på gång med lägenheter 
på Ängshöken och det är 
långt framskridna planer för 
lägenheter och bostadsrätter 
på Ekeberg i Lödöse. Vi ska 
också se om vi kan förtäta en 
del områden. Ju fler som är 
med och delar på kostnader-
na i vår kommun, desto enk-
lare är det att få till en stark 
ekonomi.

Det blir ett nytt oppo-
sitionsråd efter nyår, dina 
tankar kring det?

– Det ska bli spännande, 
intressant och utvecklan-
de att få arbeta tillsammans 

med Julia Färjhage (C).
Vad vill du säga till av-

gående oppositionsrådet 
Peder Engdahl (M)?

– Jag vill tacka honom för 
ett gott samarbete. Jag ska 
inte påstå att vi har umgåtts 
i huset hela dagarna, men vi 
har haft en bra dialog. Det 
han har sagt har jag kunnat 
lita på. Jag önskar honom 
lycka till i sitt fortsatta arbete 

som hovslagare.
Vad ska du göra under 

julledigheten?
– I år ska vi fira julafton i 

Uddevalla tillsammans med 
barnen och deras familjer. I 
övrigt ska jag bara koppla av 
och ta det lugnt. Det ska bli 
skönt att komma ner i varv.

JONAS ANDERSSON

LILLA EDET. ”Jag 
drömmer om en vit jul 
hemma.”

Det är det många barn 
som gör.

Linda Hernell har 
samma önskan, men 
utifrån ett helt annat 
perspektiv.

Jul- och nyårshelgen är för-
knippad med glädje och ge-
menskap. Det finns emeller-
tid dem som med ångest och 
fasa inväntar den kommande 
högtiden. 

– Tyvärr är detta en tid på 
året då det förekommer väl-
digt mycket alkohol i vissa 
hem. Julen är inte lika rolig 
för alla, säger missbruks-
handläggare Linda Harnell.

Av den anledningen håller 
kommunens alkohol- och 
drogmottagning öppet fler 
dagar än vanligt. Rådgivning 
via telefon, som annars bara 
sker på måndagseftermidda-
gar, kommer nu att vara till-
gängligt 23, 29, 30 december 
samt 2 januari.

– Vi gjorde en likadan 
satsning i fjol och såg då att 
inflödet av samtal ökade. Ju 
tidigare vi kan komma in 
med förebyggande åtgärder, 
desto bättre är det. Ibland 
kan det räcka med ett eller 
ett par samtal för att perso-
nen ifråga ska få insikt om 
sin problematik, säger Linda 
Harnell.

Röda dagar och lediga 

klämdagar gör att alko-
holkonsumtionen ökar mar-
kant hos en del människor.

– Tyvärr är det många 
barn som tvingas se sina 
föräldrar berusade under jul 
och nyår. Jag hade önskat att 
betydligt fler fick uppleva en 
vit jul, och då tänker jag inte 
på snö, säger Linda Harnell.

– Barn som är oroliga kan 
också höra av sig till oss. 

Bland annat har Lilla 
Edets kommun samarbete 
med Svenska Kyrkan och 
Trollhättans stad genom 
samtalsgruppen Musslan, 
för barn- och ungdomar, och 
Klara. Den senare erbjuder 
stöd och råd till familjer med 
barn i skolåldern.

Linda Harnell samarbe-
tar också med Polisen och 
Systembolaget i det förebyg-
gande arbetet.

– Det handlar om att ar-
beta förebyggande och spri-
da information om alkoho-
lens risker, avslutar Linda 
Harnell.

JONAS ANDERSSON

Kommunstyrelsens ordförande Ingemar Ottosson (S) ser fram 
emot lite julledighet innan arbetet med valrörelsen tar vid.

”En positiv trend 
för Lilla Edet”

Kommunstyrelsens ordförande Ingemar Ottosson (S):

FEM SNABBA

Glögg – Julmust
Köttbullar – Lutfisk

Hårda paket – Mjuka paket
Barmark – Snö
Karl Bertil Jonsson – Kalle Anka

Linda Harnell, missbrukshand-
läggare i Lilla Edets kommun.

Drömmer om en vit jul

F
O

T
O

: 
J
O

N
A

S
 A

N
D

E
R

S
S
O

N

F
O

T
O

: 
J
O

N
A

S
 A

N
D

E
R

S
S
O

N

Lödöse 0520-66 00 10

Med reservation för slutförsäljning. 
Gäller t o m 17/12-24/12 2014

Måndag-fredag 

8-21
Lördag-söndag 9-21

22-23 december 8-21
Julafton 9-14
Juldagen 9-21

Annandag jul 9-21
Nyårsafton 8-17
Nyårsdagen 9-21

VÅRA ÖPPETTIDER I JUL:

BOLLO 
CLEMENTINER

10:- 
RABATT

/förpackning

Lite dyrare,
 mycket godare!mycket godare!

ALLT FÖR 
JULEN!


