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STRÖM. Där det tidigare 
fanns industrilokaler 
syns nu bara grus.

Frågan är hur Inlands- 
ön kan användas på 
bästa sätt i framtiden?

– Centerpartiet har 
lagt en motion till full-
mäktige med förhopp-
ningen om att ären-
det ska ta fart, säger 
oppositionsrådet Julia 
Färjhage (C). 

Inlandsön har varit fabriks-
område i över 100 år. Nu 
är kartongbruket ett minne 
blott och marken sanerad. 
Det öppnar nya möjligheter, 
inte minst ur turistsynpunkt.

– Läget är fantastiskt. Vi 
skulle kunna knyta ihop lax-
fisket, Sveriges äldsta sluss 
och slottsparken på ett väl-
digt bra sätt. Dessutom har 
vi vår småbåtshamn där Lilla 
Edet utgör ett första stopp 
för fritidsbåtar som kommer 
från Göteborg, säger Julia 
Färjhage.

Politiken viktig
Det är inte kommunen själv 
som äger frågan ty ön ägs av 
Sjöfartsverket. Eftersom det 
finns preliminära planer på 
en ny slussled så tillåts inga 
permanenta byggnationer 
på ön. Det finns emellertid 
ingen finansiering för en 
ny slussled och byggstart 
kommer allra tidigast att bli 
2021.

– Det går att göra mycket 
med enkla medel. Det vikti-
gaste är att politiken driver 

på frågan och tar kontakt 
med Sjöfartsverket och bör-
jar förhandla om vad som 
kan vara möjligt att göra på 
ön, säger Julia Färjhage.

– Det är inte sagt att Lilla 
Edets kommun ska investera 
en massa pengar i ön. Däre-
mot ska vi vara en aktör som 
tar dialogen med Sjöfarts-
verket och ser till att saker 
händer. Tillsammans med 

företag och föreningslivet 
skulle vi kunna utveckla In-
landsön.

Rekreationsområde
Julia Färjhage kan tänka 
sig ett rekreationsområ-
de som kompletteras med 
uppställningsplats med el 
för husbilar och husvagnar, 
några övernattningsstugor 
samt toaletter och duschar. 

Ett utvecklat laxfiske med 
ett nytt omlöp på Inladsön, 
grillplatser, rastskjul med 
mera i samarbete med SFK 
Laxen är också några av de 
möjligheter som lyfts fram i 
motionen.

– Vi ser även framför oss 
att det på sommaren kan fin-
nas en liten kiosk med turist-
information på ön.

Kan det rentav bli verk-

lighet till sommaren?
– Vi ska inte ha för stora 

förhoppningar, men något 
litet kanske. Först och främst 

gäller det att sätta sig ned 
med Sjöfartsverket, avslutar 
Julia Färjhage. 

Ser möjligheter för Inlandsön

Oppositionsrådet Julia Färjhage (C) ser stor potential för Inland-
sön med dess fantastiska läge.

MOTIONEN

Centerpartiet yrkar:
Att Lilla Edets kommun agerar 

för att Inlandsön ska komma 

till användning för kommun-

invånare och turister. Att ut-

vecklingen av Inlandsön sker 

i samråd med invånare och 

i samarbete med företagare 

och föreningar i kommunen, 

där SFK Laxen är en viktig 

part. 
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och 
till Vi ses där!


