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Kära Edabo!

Det du håller i din hand är en tidning ifrån Hela Edas Lista. Vi har valt att inför valet den 
19 september presentera våra kandidater och vår framtidstro på ett utförligare sätt. 
Hela Edas Lista är ett tvärpolitiskt parti utan ideologiska låsningar. 

Hela Edas Lista erbjuder en politik där människan sätts i centrum. Eda kommuns problem är inte 
bristen på pengar utan hur de används. I HELs alternativ prioriteras satsningar på barnomsorg, skola 
och äldrevård. Det finns inte utrymme för glittriga projekt som har ingen eller liten nytta för dig som 
Edabo.

Vi är övertygade om att satsningar på samhällsservice i hela kommunen gör att befolkningen kan 
öka igen. Varje ny Edabo bidrar i genomsnitt med 44 000 kr i skatter och statsbidrag. Det finns inga 
motsättningar mellan tätorter och landsbygd. De satsningar som görs för att hela Eda skall leva 
kommer alla tillgodo i form av förbättrad kommunekonomi.

Med den här tidningen vill vi visa att det finns ett positivt alternativ i 
kommunpolitiken. Vi hoppas att du vill vara med och forma din framtid.

Rösta för en förändring!

Hela Edas Lista
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SOCKERVÄGEN:

”En rak linje är den kortaste vägen mellan 
två punkter”

Detta är en gammal 
sanning. Även vi i Edabygden har i långliga 
tider insett detta då vi sökt oss vägen över 
Skillingmark – Björkelangen till 
Kristiania, nu Oslo, för arbete och handel. 
Vi har också länge insett att vi här måste få 
en bra vägförbindelse för att utnyttja 
närheten till det expansiva Osloområdet.

År 1961 bildades en svensk–norsk 
kommitté som drev vägfrågan men utan 
resultat. På 1960-talet byggdes efter samma 
sträckning 8 km skogsbilväg på svensk 
sida och 5 km fylkesväg på norsk sida. Den 
kallas Sockervägen och den kortar vägen 
till Oslo med cirka 5 mil. 

För 10 år sedan gjordes en ny framstöt från Koppom. ”Läget för Koppom behöver inte vara 
hopplöst” kallades den utredningen. Den visade hur viktigt det var med en bra och kortare väg till 
Oslo för utvecklingen i Koppom och Eda. Bertil Gustafsson var drivande men de andra partierna var 
också positivt med. 

Nästa utredning gjordes år 2001. Alla berörda myndigheter och 
kommuner på svenska och norska sidan deltog. År 2004 gjorde samma 
deltagare en ny större utredning i form av ett EU- projekt. Båda 
utredningarna visar att en upprustning av Sockervägen har den största 
betydelse i området för näringsliv, arbetstillfällen, miljö, tillgänglighet, 
kulturutbyte och skola/utbildning m m. En upprustning till en bra 
grusväg på 6 meters bredd skulle kosta ca 15 miljoner kronor.

De som handlägger EU-bidrag har givit oss besked att vägprojektet kan 
få bidrag från EU för projektering och byggande. Fördelat på alla 
intressenter blir det en obetydlig kontantinsats för Eda kommun men en 
stor betydelse för utveckling och folkmängd i kommunen. 

Hela Edas Lista driver frågan och har upprepade gånger föreslagit att vi 
skall söka EU- bidragen. Vi förstår inte varför de andra partierna varje 
gång röstar ner våra förslag. 
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Det ska inte finnas 
förmåner för politiker

Hans Nilsson, ifrån Söpple i 
Järnskog, är civilingenjör och 
jobbar som  produktionschef 
vid Norbag i Töcksfors.

Hans har i många år jobbat 
med produktionsplanering 
och inköp och även varit 
datalärare. 

I fjolårets val till Europa- 
parlamentet var han Juni-
listans kandidat i Värmland.

Som ny i Edapolitiken har 
Hans blivit respekterad och 
känd som en duktig, orädd 
och påläst representant i 
kommunstyrelsen och barn- 
och bildningsnämnden för 
Hela Edas Lista.

Politikers försörjningsstöd
”Eda behöver både en ny politik och en ny sorts politiker. Jag har ingen 
förståelse för politiker som gör försämringar för de svaga i samhället 
samtidigt som man slåss med näbbar och klor för att behålla sina egna 
förmåner.” Det säger Hans Nilsson, Hela Edas Listas förstanamn på 
valsedeln 2010.

Hans låg bakom det yrkande om att ta bort politikers försörjnings-
stöd som fullmäktige antog den 26 maj. På politikerspråk så kallas det 
visstidspension för att folk inte ska förstå vad det handlar om. Fullt 
arbetsföra före detta politiker ska försörjas av skattebetalarna tills de 
går i ålderspension

Vallöfte

”Vallöften ska man vara försiktig med. Men jag kan med säkerhet 
garantera att ett kommunalråd ifrån Hela Edas Lista aldrig kommer 
att plocka ut visstidspension. Kommunens pengar ska användas till 
invånarnas bästa och inte hamna i politikernas fickor.” Hans har liten 
förståelse för sommarens politiska kalabalik när sossarna tillsammans 
med de borgerliga återinförde visstidspensionen som varit borta några 
veckor. Det kan komma att kosta kommunen 2,8 miljoner kronor, för 
det nuvarande kommunalrådet, de närmaste 10 åren.

Ta bort dubbel ersättning

Politikerna i Eda ger sig själva generösa ersättningar vid 
sammanträden. Det är möjligt med dagens regler att både få 
ut sammanträdesarvode och samtidigt få ersättning för 
förlorad arbetsinkomst. Ett par politiker har under den 
gångna mandatperioden lyckats utnyttja systemet och 
plockat ut hundratusentals kronor av skattebetalarnas pengar.

HELs inställning är solklar. Ingen ska förlora på att vara 
politiker. Det ska finnas ersättning för förlorad arbetsinkomst 
och motsvarande inbetalning till tjänstepension. Däremot så 
måste möjligheterna att få betalt två gånger av kommunen 
för samma timmar tas bort omgående.

”Politikerna måste sluta att vara giriga. Det är enda sättet att 
återupprätta allmänhetens förtroende.” avslutar Hans.

Kandidat 1
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Satsa på barn och gamla

Anna-Karin Lindqvist är 
fritidsledare från Lerot.

Anna-Karin åker runt på 
fotboll och pratar och hejar 
på IFK Ås och Eidskog.

Vikten av att engagera sig 
politiskt förklarar Anna-
Karin genom att citera Martin 
Niemöller:

Först hämtade de 
kommunisterna, och jag sa 
inget för jag var inte 
kommunist. 
Så hämtade de arbetarna och 
fackföreningsfolket, och jag sa 
inget för jag var inte 
fackföreningsmedlem. 
Så hämtade de katolikerna 
och judarna, och jag sa inget 
för jag var protestant. 
Till sist hämtade de mig, och 
så fanns det inte längre någon 
kvar som kunde säga något.

Allt för många barn och ungdomar far illa i den skola som bedrivs i 
Sverige. Det är för stora klasser och för få vuxna. Allt oftare ser vi 
ungdomar som hamnar på glid. I en del fall kan det gå så illa att de 
hamnar i droger och kriminalitet. Hur kan vi i vår kommun förhindra 
detta? Jag har kämpat för bygdeskolorna tidigare och har fortfarande 
en tro på att de behövs. Jag är övertygad om att valmöjligheter är bra 
och att föräldrar vet var deras barn passar bäst att gå i skola. 

Alla resurser under ett tak är bra sägs det. Jag tycker tvärtom. Mitt mål 
är att det ska vara färre antal barn per vuxen i skolan redan från första 
klass. På så vis förebygger vi framtida skolproblem för många. Jag 
anser att barns lek och nära till naturen är bra för att utvecklas. Skolor 
på bygden ska utvecklas och inte avvecklas. 

Bysjöskolan hade de bästa studieresultaten och fungerade bra på alla 
sätt. Den var ett nav, en tillgång för allt socialt liv i bygden. Stora 
möjligheter till utveckling i Eda Kyrkbygd äventyrades när skolan 
blev borta. Siffror visar att kommunen som helhet inte heller tjänade en 
enda krona på att lägga ner, när alla faktorer räknades med. Föräldrarna 
hade i många år jobbat ideellt för skolan. De hade hållbara argument 
men de fick inte ens ett svar då de protesterade. De blev skamligt 
överkörda. Skolan lades ner. Det var ett dåligt beslut för utvecklingen i 
Eda. Hela Edas Lista var det enda parti som röstade mot nedläggning.  

Varför ska man lägga ner skola och barnomsorg där det är kö? Varför 
bygga nytt när det redan finns lokaler? Allt nytt kostar mer pengar. 
Behåll och utöka antalet bygdeskolor. Med mer vuxna och mindre 
klasser i skolorna blir det en besparning på sikt. Vi måste ha tid att 
prata det där lilla extra med våra barn.

Hur ser äldrevården ut idag? Tack vare en engagerad yrkeskår kan vi 
känna oss rätt trygga att lämna våra nära och kära i deras händer. 
Ibland är det tid till att prata som kan vara medicin för många som 
känner sig ensamma. Har vi tid och resurser till det? Hur känner man 
sig som personal när man inte hinner just det där lilla extra som att ta 
sig tid till att slå sig ner och prata och kanske ge en kram som omtanke. 

Hur känner man sig på ålderns höst när man inser att man inte kan 
klara sig själv, utan behöver hjälp av andra? Vi är många som är 
uppfostrade till att inte vara till besvär. Hur känner man sig då när man 
ser personalen ha fullt upp men skulle vilja ha någon att hålla i handen 
och prata med för att man kanske är ledsen eller rädd eller bara vill ha 
någon att prata med. 

Tid är pengar sägs det. Jag tycker att tid ska få kosta pengar för jag 
anser att det är en investering i människans välmående. 

Kandidat 2
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Rösta för vardagens nära frågor
För mig står HEL för helhet, helare Eda och Edabor, i motsats till 
trasighet, halvhet och trötthet. Vardagens nära frågor, miljön, enkelhet, 
medmänsklighet och livets okränkbarhet är grundstenar i vår tillvaro 
säger Boo Sandström. Boo är en mycket välkänd och uppskattad präst 
i alla sammanhang, i både sorg och glädje. Han har i stiftet utvecklat 
Jourhavande präst som man varje natt kan nå på larmnummer 112.

Boo har ett brett kulturintresse. Han spelar Torpar-Jan i 
Wermlänningarne och han lever privat ett torparliv på Myra utanför 
Åmotfors tillsammans med hustru Anita och katten Alexander Pusjkin.

Det är inte byggnader eller kontor som är det viktiga. Det är 
kontakten med folk till vardags som betyder något. Kommunens 
företrädare måste lägga undan sina pärmar och gå ut och se och lyssna 
på folk. Det är viktigare än kurser och konferenser säger Boo. Rättvisa 
i samhället är viktigt framhåller han.

En helt annan fråga som Boo anser viktig är 
till exempel att få bort trafikfällan på 
61:an  söder om Eda kyrka. Infart österut 
mot Hammar och västerut till kyrkan och 
mot Kortlanda. Det måste bli avfartsfält 
eller något annat. Det har hänt svåra olyckor 
här. 

Politik är en utmaning med ökat 
ansvarstagande i samhället. Oavsett religion, 
utbildning och ålder har vi möjlighet att 
förändra, förbättra och förverkliga. Sluta 
gnälla och klaga och gå och rösta för det du 
vill påverka.
 
När valet stundar, var varsam med din 
rösträtt. 

Lägg din röst på något annorlunda. 
Något enkelt och rakt. 
HEL.

Kandidat 3

Boo Sandström är prost  och 
bor i Södra By, Åmotfors

Boo är norrlänningen som 
trivs som Jössehäring.
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Bättre kan vi

Bertil Börjesson arbetar som 
produktchef inom Ramirent 
AB.

Efter 30-talet år som fritids-
boende i Skillingmark valde 
Bertil att tillsammans med 
familjen bli fast boende i 
Gunnerud 2009.

Bertil är intresserad av politik 
i allmänhet och samhälls-
planering i synnerhet.

Fritidsintressen är skog och 
jakt och självklart familjen.

Utvecklingen av hela Eda är nödvändigt! Vi vill underlätta för en 
spridd bebyggelse i alla natursköna delar av vår kommun. Den nu 
pågående byggrushen i Eda kyrkbygd där inte mindre än 14 unga 
familjer valt att bosätta sig är ett bra exempel.

Återinför ersättningen till vatten och avlopp, utfartsvägar, by- och 
skogsbilvägar så att vi alla får möjlighet att nyttja dessa. Vi vill även 
verka för att gatubelysningen i de olika kommundelarna behålls och 
utvecklas. Varför ska vissa tvingas leva i nedsläckta kommundelar 
medan det är självklart att tätorterna skall vara upplysta.

Områdena Åsen och Eiskul i Skillingsfors skall färdigställas i 
kommunal regi.

Noresundsprojektet skall avvecklas, och ett nytt beslut om området 
skall tas i demokratisk ordning.

Etableringen av köpcentret i Charlottenberg samt den övriga 
utvecklingen av gränshandeln har lett till många nya arbetsplatser de 
senaste åren. Tyvärr har många av de anställda valt att bo utanför 
kommunens gränser. Genom att erbjuda attraktiva möjligheter till 
boende kommer fler att välja att bli kommuninnevånare. Fler invånare i 
kommunen leder till ett ökat utbud av service som är tillnytta för 
samtliga invånare. Varje ny Edabo betyder ett tillskott för 
kommunen på 44 000 kr.

Utveckling av näringslivet, framförallt skapandet av småföretag är en 
nyckelfråga för Eda kommun. Hela Edas Lista vill verka för att det i 
tätorterna byggs industrihotell som till rimliga kostnader för 
entreprenörer kan bidra till att småföretagandet ökar.

Ett ökat småföretagande i tätorterna kommer att leda till 
ett större underlag för orternas service. Eda kommun 
kommer som andra glesbygdskommuner få ett minskat 
skatteunderlag om inte befolkningstrenden vänds. Det 
är viktigt att säkerställa att varje skattekrona används 
optimalt. Den kommunala organisationen bör ses över 
för att uppnå effektivitetsvinster. 

Möjligheterna till att lägga ut kommunal verksamhet 
till privata aktörer kommer under mandatperioden 
prövas. Det som andra kan göra bättre ska inte 
kommunen driva. Valfjället och Infocentrat ska därför 
avvecklas i kommunal regi.

Kandidat 4
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Alla måste vara 
kostnadsmedvetna

Björn Källman är butikschef 
på Källmans konditori i 
Charlottenberg.

Björn åker gärna skidor och 
cykel samt paddlar kajak.

Björn har varit aktiv i Hela 
Edas lista sen 2006 och har 
skolan som sitt stora intresse 
i politiken.

Jag är ledamot för Hela Edas Lista i Barn- och bildningsnämnden. 
Nämnden har under den gångna mandatperioden ofta ställts inför krav 
på att spara. 

Ett år insåg vi i nämnden att det fanns mycket pengar att tjäna på 
städning. Det gjordes en ny upphandling av städningen på Hierne-
skolan. Resultatet blev att 400 000 kr kunde sparas. Jag tog för givet att 
tjänstemännen gick vidare och såg över priserna på städningen på de 
andra skolorna. 

Året efter fick nämnden ytterligare sparbeting. Då frågade vi hur 
mycket städupphandlingen på de andra skolorna hade gett.

Svaret var att tjänstemännen inte fått något direktiv att se över de 
avtalen. Därför hade ingen besparing skett. Då fick tjänstemännen 
uppdrag att se över städupphandlingen men effekten blev ett år 
försenad.

När kommunchefen kom med sitt förslag till ny förvaltnings-
organisation i maj 2010 hävdade han också att han inte fått något 
direktiv att spara. Därför blev det heller ingen besparing gjord.

Ekonomichefen kommer med prognoser som bygger på minskande 
befolkningsunderlag. Hennes slutsats är att de olika nämnderna måste 
spara. Det borde vara en självklarhet att även tjänstemanna-
organisationen ska bli kostnadseffektivare. 

Tjänstemännen har ett ansvar att se till att man 
betalar rätt pris för tjänsten. Det är mycket
lättare att spara på städning än på resurser till 
våra elever.

Det är också viktigt att innan man genomför 
budgeterade investeringar tar hänsyn till den 
ekonomiska och praktiska verklighet som 
råder. Det kan ju vara så att vi inte har 
pengarna. Då går det inte att hänvisa till ett 
investeringsbeslut som togs för sex månader sen 
och bara köra på som inget hänt.

Kandidat 5
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Småföretagande

Trude Åshol Magnusson är 
född i Oslo och är 
Skillingmarksbo sedan 1977.

Trude har sitt företag 
Spinnhjulet i Skillingsfors. Där 
�nns bland annat butik, café, 
gym och redovisningsbyrå.

Trude är ledamot i Komun-
revisionen sedan hösten 
2008.

Eda kommun har i flera år varit långt ner på listan vad gäller 
företagarvänlighet. Orsaken kan man bara spekulera i. Troligen 
kommer det sig av att det här finns en grundmurad bruksanda med 
flera större bruk och företag.

I dag, med en relativt stor arbetslöshet, finanskriser och många utom-
stående faktorer som spelar in, är läget ett annat. Eda kommun som är 
en liten glesbygdskommun behöver satsa på småföretagare, små
skalighet och flexibilitet.
 
Det som är det mest primära för en företagare i starten är att få hjälp 
med alla myndighetskontakter och bankkontakter. En del fungerar 
redan nu, men synnerligen invandrade människor upplever att de inte 
får den hjälp som vore önskvärd.
 
Här har kommunen en uppgift. Lyssna på företagarna. Uppmuntra till 
företagande. Försvåra inte redan tunga poster för småföretagarna; t.ex. 
tillsynstaxor gällande livsmedels- och miljötillsyn. Jag tror att de allra 
flesta företagare vet vilka krav som gäller, och försöker uppfylla dessa. 
Men dagens taxor står inte i proportion till mångas verksamhet

Företagarforumet som Eda kommun arrangerade i våras är ett steg i rätt 
riktning. Hoppas att detta följs upp, och att en hel del av de idéer som 
kom upp där blir förverkligade. Det behövs ett vettigt och lätt-
navigerat företagarregister på hemsidan, och även en tryckt katalog 
med alla företag. Det bästa är ju att vi alla gynnar Edas företagare. 

Eda kommun har antagit en miljöplan. Kommunen bör ställa miljökrav 
vid upphandling av varor och tjänster. Förutom att vi gynnar miljön så 
kommer det att ge lokala företag större möjlighet att antas som 

leverantörer. Det är viktigt att värna om 
lokala arbetstillfällen och få in skatteintäkter till 
kommunens kassa.  

Låt Eda Kommuns framtidsvision bli en 
sanning, inte enbart fina ord:
Kvalitet
Tillgänglighet
Flexibilitet
Småskalighet.

Trude Åshol Magnusson
Företagare

Kandidat 8
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Bra skolor lockar 
folk till bygden

Mia Nerander, med anor från 
Köla, har bott i Koppom i 15 
år och arbetar som konstnär. 

Mia är engagerad i och har 
varit med och startat både 
Koppom Konstnärsförening 
och Hierneskolans föräldra-
råd. 

Mia är intresserad av existen-
tiella frågor; hur vi människor 
fungerar, psykologisk motiva-
tion och andlig drivkraft. 

Jag tror att det är nödvändigt 
för Eda kommuns utveckling 
att vi har en bild framför 
ögonen att det går att få 
samhället att blomstra istället 
för att ska skära bort 
välfärden, säger Mia.

När välfärden spricker och de som styr nonchalerar allt utom sina egna 
intressen, då är det naturligt att en motreaktion kommer. 

Är det orealistiskt att vilja kämpa för bygden, för oss som bor här, för 
hela Eda?

Är det orimligt att begära att vägar underhålls, att vårdcentraler får 
vara kvar, att skolan innebär kvalitet för alla i kommunen?

Jag har mött politiken genom skolan då jag deltagit i föräldrarådets 
satsning på att komma tillrätta med en del av problemen på Hierne-
skolan. Även om allt ser ljusare ut nu när hotet om högstadieflytt 
undanröjts, och den nya rektorn omorganiserat lärarresurserna så att de 
ska räcka till alla eleverna, så känns det som att detta är tillfälligt. Så 
fort det fungerar ser politikerna möjligheter att plocka bort något, varpå 
osäkerhet, instabilitet och utarbetade lärare återkommer på schemat. 

Det blir inte bättre av att hysa in alla elever i en skola, vilket verkar 
vara BoB:s slutliga mål. Om man bortser ifrån att många elever 
därigenom skulle få 10-timmars arbetsdagar genom de långa resorna, 
så kvarstår ändå fakta: eleverna mår oftast bättre och studieresultaten 
blir bättre i små skolor.

Låt bli skolan!

Två ting måste till i Edapolitiken vad gäller skolan. Det ena är att poli-
tikerna fattar beslut efter verkligheten och för öppna och lyhörda
dialoger med dem som besluten gäller.

Det andra är att istället för att bara se till hur mycket man kan skära 
bort innan folk skriker, så måste politikerna börja tänka åt andra hållet. 
Hur lockas folk till bygden?

Fungerande skolor med nöjda elever lockar folk till bygden. Ingen 
flyttar till en bygd med bara en skola om de har något val. 

Kanske borde de övriga partierna lära av HEL att visualisera en 
fungerande bygd där folk vill bo. När folk tar beslutet att flytta väljer 
de helst en kommun där det finns möjligheter och valfrihet. Om vi 
hade de bästa skolorna skulle folk flytta hit och då skulle vi också ha 
en grogrund för ökad företagsetablering.

Kandidat 9
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Visst behövs partier som HEL

Lars Erik Eriksson, 
Skillingmark. 

Lars Erik har tidigare arbetat 
som mäklare och bank-
tjänsteman.

Han var med och startade 
Hela Edas Lista 1994 och har 
haft politiska uppdrag sedan 
dess.

Lars Erik är nu ordförande i 
Eda Bostads AB och ledamot i 
kommunstyrelsen.

Ur mitt skillingmarkperspektiv;

I början av 1990-talet byggde Eda kommun två sporthallar och en 
ishall till en total kostnad på över 20 miljoner kronor i våra tre tätorter. 

Strax efteråt kallade kommunen till möte och ville göra nedskärningar i 
skolan i Skillingmark för att man måste spara pengar. 
Skillingmarksborna var helt eniga om behovet av en skola i bygden.

Vad jag reagerade mest inför var att inte en enda representant från 
något parti ställde upp på Skillingmarksbornas sida och försvarade 
skolans existens. Dessutom kunde jag  konstatera att Skillingmark 
nästan inte hade någon representant från något parti i kommunens 
nämnder.
 
Mitt intresse för politik var mycket svagt före detta möte och jag ansåg 
att det redan fanns för många partier. Jag tackade dock ja till att ställa 
upp i valet för ett nybildat parti, Hela Edas Lista. 

Partiet fick en otrolig framgång i det första valet man ställde upp i. 
Även i valen därefter har HEL fått tillräckligt med röster för att få 
representanter i alla kommunens tyngre nämnder. 

Kandidat 10

I Skillingmark har flera duktiga personer från bygden engagerat sig för HEL i kommunpolitiken. 
Numera kan inte negativa beslut för vår bygd fattas bakom stängda dörrar. Ingen ledamot kan 
gömma sig i protokoll med text ”att efter överläggning beslutade X-nämnden”. De som berörs av 
besluten får reda på hur partiernas nämndledamöter röstade. Innan HEL bildades fanns ingen 

etablerad politiker som försvarade skolan i vår 
glesbygd trots stora avstånd och dåliga vägar.

HEL har hela tiden haft ambitionen att vara ett 
parti för HELA Eda. I kommunens glesbygder har 
partiet nått fina röstsiffror men haft svårare i 
tätorterna där de röstande alltid varit vana mycket 
bra kommunal service. 

Att det nu framförs önskemål om simhall  när man 
för att spara pengar vill släcka gatubelysningen i 
glesbygderna samt ständigt låter skolan i 
Adolfsfors leva med ett nedläggningshot rimmar 
dåligt i mina glesbygdsöron. En simhall som inte 
byggs med skattepengar emotses med glädje.
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Nedläggningen av Bysjöskolan kunde ha undvikits om prioriteringarna varit annorlunda. Det är 
dålig solidaritet att göra det bättre för de som redan har det bra och finansiera detta genom att göra 
försämringar för andra även om de inte är så många.

Budgetarbetet måste först och främst inriktas på att avsätta medel till vård, omsorg och skola samt 
andra saker som ej går att undvara. Om det därefter finns pengar kvar så kan de satsas på  trevliga 
men kanske ej livsviktiga ting. Detta för att göra HELA Eda attraktivt. Befolkningskurvan i Eda har 
i många år gått åt fel håll trots fritidssatsningar som är skyhöga i en kommun med Edas storlek.

Skall folkmängden i Eda öka så måste vi 
marknadsföra kommunens vackra natur samt även 
närheten till Osloområdet ytterligare. En förbätt-
ring av Sockervägen ska självkart ingå eftersom 
den är den kortaste vägen till detta tätbefolkade 
område med massor av arbetstillfällen.

Det är en tickande bomb att praktiskt taget alla 
hus som säljs i de västra delarna av kommunen 
köps upp som fritidshus. Vem skall i framtiden 
sköta vinterväghållningen i dessa områden samt 
skapa underlag för en butik? 

Många norska husägare vill bosätta sig här om 
det finns en bättre väg till Norge och de kan vara 
säkra på att skolor och butiker finns kvar i alla 
delar av kommunen. Det skulle medföra positiva 
ekonomiska effekter för kommunen istället för att 
skapa områden nästan helt utan permanentboende. 
Dessa kommer att bli en ekonomisk belastning.

Kommunen måste aktivt agera för att underlätta inflyttning även till glesbygden. Den förbättrade 
ekonomi som befolkningsökning leder till kan användas för att bibehålla samt även skapa nya 
trevliga anläggningar, typ simhall.

De förslag till förbättrad service i glesbygd som HEL lagt fram gällande bidrag till enskilda vägar 
komma utfartsvägar och egna vatten- och avloppsanläggningar har alla övriga partier enhälligt röstat 
ner. Detta trots att motsvarande service i tätorterna varje år skattesubventioneras med stora belopp.

Jag hoppas att många Edabor, vid valet i september, inser att ett parti som vill verka för att HELA 
vårt vackra och trevliga Eda ska kunna utvecklas och överleva såsom egen kommun har ett stort 
berättigande.

Lars Erik Eriksson
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Satsa på vården

Åsa Kutt som bor i 
Skillingmark har tidigare 
arbetat som undersköterska.

Åsa har varit med i Hela Edas 
Lista sen starten 1994. 

Hon tycker att det viktigaste 
i politiken är att värna om de 
gamla och att ge barnen en 
trygg uppväxt.

För ett antal år sedan sa kommunen upp vårdpersonal, varpå flera inom 
yrket utbildade personer fick se sig om efter arbete någon annanstans. 
De fann det på andra sidan riksgränsen. Där fick de högre lön och 
större trygghet. 

Nu saknas vårdpersonal. Vikarier, en del utan utbildning, måste 
anställas. Det svårt att få tag på folk. De som flyttat vill inte komma 
tillbaka. Det beror till stor del på den osäkra arbetssituationen med 
omorganisationer och risk för nya neddragningar. 

Kommunen behöver ta vara på den kompetenta personal som ännu 
finns kvar och börja planera långsiktigt. Cheferna måste bli mer 
lyhörda för faktiska omständigheter. Det går inte att omplacera 
personal utan att veta vilka det är som omplaceras och hur det praktiskt 
kommer att fungera. 

Äldrevården har alltmer blivit en form av förvaring. I takt med de 
återkommande besparingar och personalneddragningar som 
genomförts så får personalen mindre tid för de gamla. Personalen flyr 
vården beroende på överbeläggningar och att det är tungarbetat.
 
Närhetsprincipen skall gälla så långt det går. Anhöriga skall kunna 
hälsa på de gamla även de som inte har bil och körkort.
 

Det är bra att satsa på trygghetsboenden, 
men det får inte gå ut över annan 
verksamhet inom vården. Ett sätt att få fler 
trygghetsboenden vore att använda 
lägenheterna i en trappuppgång i ett 
hyreshus. Där får hemtjänsten nära till 
klienterna. 

En annan viktig form av trygghet står 
skoldaghemmet Sösia för. Socialen och 
skolan arbetar gemensamt för att ge 
ungdomar extra stöd i skola och vardagen. 
Att förebygga är en besparning för 
framtiden. 

Hemmaplanslösningar kommer att bli ett 
krav för kommuner och här är vi redan en 
föregångare. Sösia jobbar med hela familjen 
och erbjuder förutom skolämnen även social 
träning med olika studiebesök och resor.

Kandidat 11
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Jag ångrar att jag röstade för en nedläggning av Bysjöskolan. Nu är det skolan i Adolfsfors som 
hotas av nedläggning flera gånger om året. Skolan har det bästa studieresultatet och den bästa 
skolmiljön i kommunen. Det finns ett avtal med den ideella föreningen som äger lokalerna om att 
man ska förhandla om förändringar två år i förväg. Det får mig att undra två saker;

•  Vilken livslängd har politiska beslut i Eda kommun?
•  Varför skriver kommunen på avtal som man inte avser att hålla?

Socialdemokraterna i nämnden och tjänstemännen i förvaltningen 
har visat ett kallt och känslolöst agerande. I vissa delar av kommunen 
har föräldrar, elever och lärare levt under ett ständigt hot om 
skolnedläggning och flyttning. 

Det senaste förslaget kom på nämndsammanträdet i juni. Då 
föreslogs att mellanstadieskolorna i Adolfsfors och Åmotfors skulle 
läggas ner. 

En röst på HEL är en röst för att bevara Eda kommuns skolor. Det är 
dags att ge föräldrar, elever och lärare arbetsro.

Lägg inte ner mellanstadierna 
i Adolfsfors och Åmotfors

Bo Lehresjön ifrån Lersjön 
är musiker som spelar det 
mesta. 

Bo har efter många år i 
vänsterpartiet gått över till 
tvärpolitiska Hela Edas Lista. 
Bo har varit engagerad i Eda-
politiken sedan 1980.

När du möter Bo i tra�ken 
kommer han farande i en av 
sina ögonstenar. Han samlar 
på bilar från DDR. 

Kandidat 12

Besparingar får inte gå ut över eleverna. I min roll som vänsterpartiets 
representant i barn- och bildningsnämnden har jag sett hur mellan-
stadieeleverna och lärarna inte har fått den arbetsro som krävs för ett 
livslångt lärande. 
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Hela Edas Lista arbetar för:
• att kommunens pengar i första hand satsas på barnomsorg, skola och  
      äldrevård.

• att Eda kommun ska underlätta för småföretag.

• att Eda kommun i högre grad ska ställa miljökrav vid upphandlingar.

• att göra Eda kommun attraktiv och vända befolkningskurvan uppåt.

• en effektiv kommunal organisation.

• minskade löneklyftor. Eda kommun ska inte ha för höga chefslöner.

• att minst 80% av cheferna ska bo i kommunen. Idag är det ca 40%.

• att bevara mellanstadieskolorna i Adolfsfors och Åmotfors.

• att behålla båda högstadieskolorna i kommunen.

• att uppmuntra föräldraengagemang inom skolan.

• att bevara och utveckla bygdeskolorna.

• att bevara folkbiblioteken i Charlottenberg, Koppom och Åmotfors.

• att musikskolan ska finnas kvar.

• valfrihet och närhet i barnomsorgen.
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• en värdig äldreomsorg.

• att det ska finnas tre vårdcentraler med läkare i Eda.

• att satsa på fler platser med mer personal för äldreboende och 
     demens.

• att avskaffa politikerpensionerna.

• att kommunen inte ska betala dubbla ersättningar till politiker. 

• att kommunen ska sälja Morokulien infocenter.

• att satsa på bättre kommunikationer, både vägar och bredband.

• att vägbelysningen ska vara tänd på landsbygden.

• att bygga ut Sockervägen.

• att återställa bidragen till utfartsvägar, skogsbilvägar och 
     VA-anläggningar.

• att minska riskerna vid trafikfarliga korsningar.

• att Noresundsprojektet avslutas snarast

• att minska gränshindren mellan Sverige och Norge.
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Instrument och bollar är lika 
viktiga för barns utveckling

Jan Silverås bor i 
Charlottenberg och arbetar 
som vårdare.

Det politiska intresset har 
funnits i ett antal år. Först i 
fjol kände Jan att tiden räckte 
till för att engagera sig.

Hela Edas lista var det 
naturliga valet, då Jan känner 
starkt för att Eda kommun 
skall vara en bra kommun att 
leva i.

Hjärtefrågor för Jan är skola, 
samt barn och ungdomars 
uppväxt i vår kommun.

Musikskolan nedläggningshotad

Politikerna i Eda föreslog 2009 att en av Sveriges äldsta musikskolor 
skulle läggas ner. Då kände jag att måttet var rågat, säger Jan Silverås. 
Det är oerhört viktigt med en mångfald i utbudet till våra barn och 
ungdomar.
 
Jan har en dotter som spelar både fiol och fotboll. Båda fritids-
aktiviteterna är lika viktiga för henne.
 
Extra frivillig skatt

Musikskolan åstadkommer otroligt mycket trots en begränsad budget. 
När politikerna räknade kronor och ören utan att se till barnens bästa så 
tog Jan ett eget initiativ. 

Han räknade ut hur mycket de 4,5 miljoner kronor som barn- och 
bildningsnämnden skulle spara blev utslaget per kommuninvånare. Jan 
gick till banken och satte in 562 kr och 50 öre på ett av Eda kommuns 
plusgirokonto. Pengarna var öronmärkta till musikskolan.

Jag kallar det för en extra frivillig skatt, säger Jan Silverås i en artikel i 
Arvika Nyheter den 9 oktober 2009. Tidningen var med när Jan 
överlämnade en kopia på insättningskvittot till Musikskolans chef.

Musikskolan räddad

Genom sitt initiativ skapade Jan extra 
uppmärksamhet kring ett viktigt 
tema; musikskolans vara eller inte 
vara. Politikerna kunde inte längre 
smyga igenom ett beslut mot 
invånarnas vilja. 

Musikskolan, med sina 200 elever, 
finns fortfarande kvar i Eda kommun.
 
Det ska finnas ett så rikt utbud av 
fritidsaktiviteter som möjligt för barn 
och ungdomar. För alla barn som inte 
är intresserade av sport är musik- 
skolan extra viktig,

Kandidat 13
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Närhet och valfrihet 
inom barnomsorgen

Nathalie Fjäll bor med sambo 
och dotter i Åmotfors

Nathalie har jobbat inom 
skola och barnomsorg sedan 
1995 och arbetar nu som lä-
rare på Skillingmarkbygdens 
friskola

Jag har alltid varit intresserad 
av politik och funnit att jag 
hör hemma i HEL, säger 
Nathalie, som brinner för 
frågor inom skola och barn-
omsorg.

Det sparas på fel saker

Hur länge ska kommunen få fortsätta att spara och försämra för det 
viktigaste vi har; barnen, frågar Nathalie Fjäll. De sociala problemen 
i förskola och skola ökar ständigt. Minskade resurser leder till ökade 
kostnader längre fram. 

Det rimmar illa att det sparas in på barnen, och samtidigt skylla på 
pengabrist när man samtidigt har råd med frikostiga politikerpensioner.
 
Låt föräldrarna välja barnomsorg

Den enskilda familjen ska få välja vilken typ av barnomsorg som 
passar dem och deras barn. Åldersgrupp 1-5 ska finnas kvar men det 
ska också finnas alternativ. Jag anser att det även ska finnas ålders-
integrerade barngrupper för 3- till 5-åringar och 1- till 3-åringar på 
förskolan, säger Nathalie. 

Vill man ha familjedaghem ska också den möjligheten finnas. Barn är 
olika!

Närhet i hela Eda

Det är lätt att tycka att människor som bosatt sig på 
landsbygden får skylla sig själva. 
 
Men vill vi ha allt centraliserat?  
Vad innebär det för kommunen som helhet? 
Blir det verkligen billigare? 
Vad händer med miljön? 

Kandidat 14

Alla har rätt till barnomsorg på hemorten, åtminstone 
inte miltals därifrån, anser Nathalie Fjäll. Även den 
som bor på landsbygden är skattebetalare. Finns det 
inte skola och barnomsorg flyttar människor, bygden 
dör ut och kommunen förlorar skatteintäkter. Folk på 
landsbygden väljer inte att flytta till centralorten för 
att ha barnomsorg och skola tryggad, utan väljer då 
istället att flytta till en annan kommun. 

Det är i stället politikerna som får skylla sig själva när befolkningen flyr och skatteintäkterna 
minskar. 

Det är viktigt att politiker som fattar beslut har kunskap och erfarenhet av de områden som de styr 
över. Lyssna på de olika åsikter som förs fram av föräldrar och anhöriga inom skola, vård och 
omsorg. 
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Biblioteket är till för alla

Bertil Gustafsson i Koppom är 
eldsjälen som byggt upp och 
driver Koppoms rosarium. 

Bertil är en �itig släktforskare 
och har skrivit �era bygde
böcker. 

Bertil blev utsedd till årets 
Jarnsking 2003 för sitt 
osjälviska arbete för bygden.

Han tilldelades Eda kommuns 
kulturpris 2004. Motiveringen 
löd: 

Bertil är en drivande kraft 
inom Järnskogs kulturliv. Han 
har under många år bedrivit 
historiska forskningsprojekt 
inom Järnskog och publicerat 
detta i text och bild. Han har 
dessutom gjort, och 
fortsätter att göra, mycket 
betydelsefulla insatser i 
Koppom inom föreningen 
Järnskogs Framtidsgrupp.

”Till främjande av intresse för läsning och litteratur, skall alla medbor-
gare ha tillgång till ett folkbibliotek” (Bibliotekslagen)

Vid en namninsamlig i Eda kommun, 2009, ansåg 1419 personer, att 
det bör finnas folk- och skolbibliotek i alla tre tätorterna. Jag var själv 
en av dem som skrev på listan. De skäl, som ledde till mitt ställningsta-
gande var:

•  När man plötsligt vill läsa en bok, åker man av miljöskäl inte fem 
mil fram och tillbaka till Charlottenberg för att låna. 

•  Eftersom kollektivtrafik i stort sett saknas, är inte biblioteket i 
   Charlottenberg tillgängligt för alla.

•  Biblioteket är en stor kunskapskälla för både barn och vuxna. 

•  På biblioteket finns tillgång till släktforskningsprogrammet Gen-
line, vilket jag och flera andra brukar flitigt. 

•  Biblioteket är även en lämplig lokal för annan kulturell verksam-
het som utställningar, föreläsningar och visaftnar.

Låt oss få behålla våra tre kvarvarande bibliotek och fördela 
resurserna rättvist mellan de tre tätorterna.

Bertil Gustafsson
Ledare för Biblioteksupproret 2009

Kandidat 20
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Fakta
Utlån (2007)
Charlottenberg  36 364
Koppom 15 594
Åmotfors 15 348

Öppet
Charlottenberg 39 tim/vecka
Koppom 13 tim/vecka
Åmotfors 18 tim/vecka
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Arne Persson

Många i Eda har med stort 
förtroende anlitat Arne för jobb 
med grävmaskin eller skogs-
maskin. Han har stor erfarenhet 
och kan sin sak. När Arne yttrar 
sig så lyssnar man.

Magnus Lövkvist

Magnus arbetar i Oslo på ett
företag inom värme- och 
ventilationsbranchen. Han är 
engagerad i samhällsfrågor och 
säger sin mening.

Conny Olsson

Jakt och friluftsliv samt 
samhällsfrågor engagerar Con-
ny. Han är lärare inom viltvård.

Per Magnus Andersson

Per Magnus är åkeriägare från 
Lerot. Han är politisk 
medveten och kan säga ifrån.

Tony Persson

Tony är känd från radio och 
tv. Han blir ofta intervjuad på 
sitt breda fôlkmål för att på ett 
roligt sätt rapportera om väder 
och vind från sin lastbil.

Margaretha Persson

Margaretha har jobbat på 
Norma i 27 år. Hon bor i 
Åmotfors och är intresserad av 
trädgårdsskötsel.

Peter Lundaby

Peter från Älgestad jobbar som 
mekaniker på en lastbils-
verkstad i Kongsvinger.

Ronnie Pihlgren

Ronnie från Vittnesten är känd 
som dansbandsmusiker, men nu 
säljer han kök och badrum.

Elisabeth Beckius

Elisabeth från Södra Fjäll är 25 
år och yngst på listan. Hon 
jobbar på restaurang i 
Charlottenberg.

Maria Laritz

Maria, som bor på Eda präst-
gård, har hand om barn och 
ungdomar och gör ett mycket 
uppskattat jobb.

Carola Persson

Ung trebarnsmamma som 
jobbar inom vården. Hennes 
intressen är skolan och barn-
omsorgen.

Tage Kutt

Är Hela Edas Listas 
representant i Byggnads-
nämnden. Värnar om skolan på 
landsbygden.

Inge Lindqvist

Inge vill ha ett rättvisare 
samhälle. Höj bidraget på 
enskilda statsbidragsberättigade  
enskilda vägar till 40%.

Hans Petter Hansen

Hans Petter är försäljningschef 
från Adolfsfors som är känd 
som en mycket saklig debattör.

Jan Hultman

Jan är produktionschef på en 
fabrik i Klöfta i Norge. Han har 
i många år varit aktiv i 
Skillingmarkbygdens friskola.

Kandidat 6 Kandidat 7 Kandidat 15
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Bengt Nilsson ser tillbaka
Bengt Nilsson var med och bildade Hela Edas Lista år 1994 och han har sedan dess varit den 
drivande i partiet.    

Är det slut på Hel nu när du slutar?

Nej, nu är partiet på stark frammarsch, säger Bengt.  Hels politik är helt nödvändig i Eda och det är 
mycket duktigt folk på valsedeln som kommer att driva frågorna. Nu när jag går mot 90 år! har jag 
gjort mitt. 

Vad är orsaken till ditt starka politiska engagemang?

”Jag kan inte låta bli att engagera mig så fort jag ser något i min omgivning som berör mig”. Så sa 
en 82-årig författarinna från Indien. Detta känner jag själv igen. Det är nog ärftligt. Min far var 
engagerad. Han skötte Eda som fritidspolitiker från södra kammarn på Hagen. Min farfar var 
förutom bonde också fjärdingsman. Min farfars far, född år 1784, var bl a nämndeman, ”en heders 
danneman” står det i eftermälet. Hans broder var riksdagsman.

Hel ”utgår från folket”.

I början av 1990-talet tyckte många med mig att politiken i Eda helt spårat ur. Administrationen 
ökade kraftigt, chefer fick fallskärmar. Torn byggdes på kommunhuset och Infocenter vid gränsen 
för många miljoner. Skrytbyggen sas det. Samtidigt fanns inte pengar till vård och skolor. Folk 
protesterade och vi demonstrerade, bl a vid ett fullmäktigemöte i Åmotfors. Men de brydde sig inte 
ett dugg. Det enda som återstod var att bilda ett nytt parti som ”utgår från folket” som det står i 
grundlagen. Det blev Hela Edas Lista.

Hur har politiken i Eda förändrats?

Innan Hel kom in år 1994 var allt lugnt i Edapolitiken. 
S regerade och borgarna förde ingen egen politik. När 
Hel började ifrågasätta och lägga egna förslag slöt sig de 
andra partierna samman mot inkräktaren. Tig ihjäl eller 
säg nej till allt som Hel föreslår var strategin. Förr var 
det lugnt och skönt, nu är det ständigt väsen och bråk, 
sa de. 

När Hel blev näst största parti är 1998 kunde de inte tiga 
ihjäl oss längre. Vi har försökt samarbeta, först med de 
borgerliga och nu senast med S. Men det har inte 
mottagits seriöst. Borgare och S håller ihop för det 
mesta. De förstår inte att folk i Eda valt in Hel för 
förändring.

www.helaedaslista.seValet 2010 22



Tre råd och citat som Bengt anger

Gå din väg fram och gör det 
du anser är rätt. Säg alltid 
sanningen.

Du kan göra allt som inte 
skadar någon annan.

Även om jag trodde att 
världen skulle gå under i 
morgon skulle jag plantera 
ett äppelträd idag.

Min far:

Dalai lama:

Martin Luther:

På släktgården Hagen i Kortlanda från 1500-talet har 
”Bengt i Kortlann” sina rötter.
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Vem släckte ljuset?
I årets budget beslöt majoriteten, alla de andra partierna, att spara 250 000 kr genom att släcka all 
vägbelysning på landsbygden. Hela Edas Lista var de enda som röstade mot. Vi har en alternativ 
budget där vi bland annat sparar på byråkrati och ersättningar till oss politiker. Därför hade vi 
pengar till belysningen.

Nedsläckningen gjorde de snabbt, mitt under julhelgen, innan beslutet ens vunnit laga kraft! Det 
blev kraftiga reaktioner från folk. Politikerna som beslutat fick kalla fötter. 

En del av belysningen tändes tillfälligt i avvaktan på en utredning!! Den redovisas nog inte före 
valet! Utredningen skulle bland annat visa vad det skulle kosta att byta de flesta stolpar! Det 
beräknade de till många miljoner kronor. Vi menar att detta bara är ett försök till mörkläggning i 
dubbel betydelse!  Det är många stålstolpar och många av de tryckimpregnerade står också i många 
år. Någon stolpe måste förstås bytas efter hand, men det kostar inga miljoner. 



Solveig gir sâ aldri!
Fjäll den 17 juli 2010.

Solveig gir sâ aldri. Hôs ôrker ho?  Idag fyller ho 73 år. I går for ho rûnt på äldreboende i Eda 
å hälse på gamle å hörde hôs di hade.

Solveig Ternström. Dotter till Valdemar i Koppom, köpman och gårdfarihandlaren. 
Solveig - miljökämpen, främst på barrikaderna mot kärnkraften under alla år. Skådespelare 
på Dramaten och film. Satte Åmotfors och Eda på kartan med Morsarvet. Riksdagsledamot 
för C. Men nu är hon partilös efter sveket om kärnkraftverken.

Demokrati – inte byråkrati

Var det kanske Aristoteles som sa att en kommun på ca 10 000 personer fungerar bäst. Demokrati, 
inte byråkrati ska det vara. Eda är lagom stor. Här borde det fungera, säger Solveig. Men hur är det? 
Har ni någon siffra på hur mycket byråkratin totalt kostar i Eda?

Ta bort kvarboendeprincipen

Äldreomsorgen är en av Solveigs hjärtefrågor. Hon har åkt runt i Sverige och sett. Dra aldrig ner på 
personalen i vården, städa högre upp i organisationen säger Solveig. Kocken är en av de viktigaste 
bland personalen. God mat som doftar är festen i livet, medicin för de gamla. Miljö och små-
skalighet i stället för det skandalösa att köra kyld mat runt i Sverige.

Solveig ser också problemen när kommuner och landstinget ska samordna läkare och medicinska 
vården. Det måste finnas en avdelning i kommunen för de sjukaste där det finns hjälpmedel och 
specialister. Den s k kvarboendeprincipen har varit ett hinder för detta, den måste definitivt bort. 
Ambulans till lasarettet så fort någon blir sjukare är ett dåligt alternativ.
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Varför lyssnar de inte?

På tal om småskaligt och miljö. Det riktigt gnistrar om Solveig när hon kommer in på skolan. Vad 
har de för dold agenda då de vill ta bort och lägga ner det bästa? Vad döljer de? Vad vill de? Varför 
lyssnar de inte på människorna, i det här fallet föräldrar och barnen? Solveig har följt skoldebatten i 
Eda och hon blev heligt förbannad när de la ner Bysjöskolan och de fortsätter att rycka i fler och vill 
koncentrera till en stor skola. Där blir det då ännu trängre, större klasser och sämre. De lägger ner 
det som är bäst, billigast och har bästa studieresultat.

Stöder Hel till fullo

Vården, skolan och miljön är viktiga, byråkratin ska minskas och politiker ska lyssna på folk. Detta 
är frågor som Hela Edas Lista driver. Därför stöder jag dem till fullo. Ett lokalt parti som inte är 
knutet till partipolitiska intriger utan har bra praktiska lösningarna för allt i kommunen är nog det 
bästa för en kommun. Jag tror att många i Eda tycker så inför valet i höst säger Solveig Ternström.

Kerstin Pettersson från Ås bor på äldreboendet Petersborg i Charlottenberg nu sedan hennes man 
Herbert gick bort. Han var en legendarisk vänsterytter i IFK Ås och föreningens kassör i alla tider. 
Kerstin och Solveig har mycket att prata om. Solveig bodde på Rosendal i Ås en tid.

www.helaedaslista.seValet 2010 25



God och näringsriktig mat för de gamla
Det finns en tendens att allt fler beslut i kommunen tas över medborgarnas huvuden. Så är fallet när 
byskolor läggs ner. Men det finns även andra situationer där chefer har svårt att lyssna på dem som 
påverkas av besluten. 

Ett olyckligt exempel är maten till de gamla inom hemvården i Eda kommun. De senaste tre åren 
har de äldre fått vakuumförpackad mat att värma i mikro. Köken i Åmotfors och Charlottenberg har 
stängts och maten packas om i köket i Koppom, för att sedan köras ut av arbetsmarknadsenheten, 
AME.

Personalen inom hemvården har hela tiden hävdat att detta inte sparar varken tid eller pengar. De 
måste i alla fall åka ut till de äldre för att påminna dem om att det är matdags, hjälpa dem med 
mikron, samt med mediciner som ska tas. 

Den som är gammal äter inte lika mycket som förr. Upptinade frysförpackningar skapar ingen 
matlust. För många av de gamla är middagen dagens höjdpunkt. Det är viktigt att den mat som 
erbjuds är både god, näringsriktig och dukas fram på ett fint sätt. 

Först nu efter tre år, då en konsult utifrån anlitats för dyra pengar, har man kommit fram till att de 
gamla åter ska få hemlagad mat. Konsulten kom nämligen till samma slutsats som personalen. 
Tidigast hösten 2010 verkar det som att de äldre får smaka hemlagad mat igen.

Mia Nerander
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Tre vårdcentraler i Eda lönar sig i längden
Anders Överby ger som opolitisk representant för sjukvården sin syn på läget för vården i Eda 
kommun. Anders har varit läkare i Koppom sedan 1981. Han träffade sin blivande fru Annika på 
dans på Sandgrund i Karlstad.  

Det har hänt mycket på dessa 29 år. Datoriseringen är en 
jättestor förändring. Öppenvården har fått större uppgifter i att ta 
sig an hela patienten, bland annat genom det nya familjeläkar-
systemet. De tre enheterna i Eda samarbetar också mer nu än 
tidigare. 

Anders tycker att landstinget borde dra slutsatser av det 
förflutna vad gäller rekryteringsbekymren i Eda. Det är framför 
allt en ledningsfråga.

Landstinget vill lägga ner en vårdcentral i Eda kommun därför 
att det saknas pengar. I stället för att skära i vården så borde 
landstinget omdisponera sina resurser och använda pengarna 
rätt. Landstinget bidrar med 156 miljoner kronor till mer än 
hälften av Region Värmlands verksamhet. Pengar som sedan 
går ut som bidrag till bland annat Svenska Rallyt och 
Arvikafestivalen. Kanske ska Region Värmland söka efter andra 
finansiärer och låta Landstingets pengar gå till vården.

Anders Överby sparar själv in en halv miljon åt Lands-
tinget genom att frivilligt halvera sin lön så att de har 
råd att ha kvar vårdcentralen i Koppom. 

Om en av de tre vårdcentralerna läggs ner så måste det 
byggas ut någon annanstans. Förutom byggkostnaden 
så blir hyran högre där. 

Eda kommun har i alla tre tätorterna hemsjukvård och 
äldreboende som behöver samverka med 
vårdcentralerna. Det är flera gånger varje dag som 
vårdcentralen har kontakt med kommunens under-
sköterskor och sjuksköterskor. Det är också enkelt att 
snabbt göra ett läkarbesök på äldreboendet när något 
akut inträffar. 

Att lägga ner en av vårdcentralerna i Eda kommun 
sparar inte nödvändigtvis pengar och innebär längre 
och krångligare resor för Edaborna.

Anders Överby hoppas att vårdcentralen i Koppom kommer att finnas kvar även när han slutar.
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Monument över en misslyckad politik
Budgeten beslutas

Den 16 december 2009 samlas de 41 ledamöterna i 
Eda kommuns fullmäktige för att besluta om 
budgeten. Budgetberedningen, bestående av sossar 
och centerpartister, föreslår i full enighet 
nedskärningar och försämringar för barn och gamla. 
Hela Edas Listas alternativa budget, som vill bevara 
välfärden och i stället effektivisera i förvaltningen, 
blir nedröstad.

HEL begär en omröstning för att stoppa ett toalettbygge i Charlottenberg. Toaletten kostar enligt 
budgeten 600 000 kr att bygga och en oredovisad summa att driva varje år. Ingen av de övriga 

partiernas ledamöter reagerar, utan samtycker till 
bygget.

Plötsligt en dag i juni

Med tre månader kvar till valet så står toaletten plötsligt 
där i järnvägsparken. Varken ansvariga politiker eller 
tjänstemän har märkt de nedskärningskrav som kommit 
under våren. De tror att toalettpengarna kommer ur en 
annan plånbok. 

Sanningen är att alla kommunens pengar tillhör 
kommuninvånarna tillsammans

Toalettbygget är som att spola ner pengarna i avloppet. 
Charlottenbergs centrum har inte längre behov av fler 
toaletter. De som fattat beslutet har tydligen missat att 
gränshandeln har flyttat till ett stort köpcenter på andra 
sidan järnvägen.

Det är 70 meter till toaletten inne på järnvägsstationen från den nybyggda. Nödiga har även 
möjlighet att uträtta sina behov i folkets hus, biblioteket och på flera näringsställen längs Storgatan. 
I stället för att bygga en ny toalett så skulle skyltningen till befintliga toaletter ha gjorts bättre.

Satsa pengarna på barnen i stället

I tider med dålig ekonomi är det viktigt att noga tänka över vad pengarna satsas på. Det tog 
8 månader att få en ny förskola i Skillingmark. Ombyggnaden av lokalerna där kostar 400 000 kr. 
En toalett för 600 000 kr byggdes utan vidare eftertanke. 

Toaletten kommer för en lång tid framöver att stå i järnvägsparken som ett monument över en 
missriktad politik.

www.helaedaslista.seValet 2010 28



Valet är ditt
För en tid sedan kämpade föräldrar i Skillingmark för att få barnomsorg till sina barn på orten. Efter 
en mängd möten och många förhandlingar blev det till slut klart att kommunen skulle starta förskola 
i friskolans lokaler. Förhandlingarna tog 8 månader och eleverna på skolan frågade mig varför det 
dröjde så länge och varför det inte fanns några pengar?

Jag ritade upp några av de olika nämnderna på tavlan och berättade att varje nämnd har en viss 
summa pengar. I barn och bildningsförvaltningen fanns inga pengar kvar = ingen förskola i 
Skillingmark utan att man drar in på någon annan verksamhet inom samma budget. Givetvis så 
skulle indragningen ske på den bäst fungerade skolan i hela kommunen nämligen, Adolfsfors. Vissa 
politiker såg genast chansen att ställa två verksamheter som de ville ha bort, mot varandra. Smart 
taktikspel som fungerat sen romartiden. Rävspel är ett annat ord för det.

Eleverna ifrågasatte då varför man inte kunde flytta pengar från en annan nämnd när det fanns 
pengar till mer onödiga saker kvar? Ja, ganska enkelt egentligen när det sunda förnuftet får råda. 
Men det handlar också om viljan hos styrande politiker att göra detta.

Det är ett politiskt beslut hur mycket pengar det ska finnas i de olika nämnderna. Vad tycker du är 
viktigast? Skola, vård och barnsomsorg eller offentliga toaletter, fördelaktiga pensionsavtal och 
flygplatser? Det är du som röstar som bestämmer. Valet är ditt!

Nathalie Fjäll
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Kommunfakta
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Yta
Folkmängd
Folkmängd/yta

900 km2
8 575 (juli 2010)
9,5 invånare per km2

Kommunens bokslut 20009

Kostnader
Barn- och bildningsnämnden -177,6 mkr
Socialnämnden -135,1 mkr
Kommunstyrelsen -65,7 mkr
Kultur- och fritidsnämnden -10,6 mkr
Byggnadsnämnden -2,1 mkr
Miljö- och hälsoskyddsnämnden -1,9 mkr
Finansförvaltning +6 mkr
Summa kostnader -387,1 mkr

Intäkter
Skatteintäkter 268,9 mkr
Generella statsbidrag och utjämning 111,5 mkr
Finansiella intäkter och kostnader 4,3 mkr
Summa intäkter 384,7 mkr
Årets resultat -2,4 mkr

Jämförelse 5 år 2005 2006 2007 2008 2009
8 601
15,3 mkr

8 670
9,3 mkr

8 649
13,0 mkr

8 653
14,0 mkr

8 577
- 2,4 mkr

Antal invånare 31/12
Årets resultat

Antal anställda personer den 31/12 2009  639

Årsarbete per förvaltning
Kommunledningsförvaltningen
Barn- och bildningsförvaltningen
Socialförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Totalt

41
236
240
34
551

Kvinnor
Män

Könsfördelning
87%
13%

Deltidsarbetande
46%
3%

Medellön
22 542 kr
26 036 kr

Källa: Eda kommun årsredovisning 2009



Blomstrande föreningsliv i Eda
I Eda �nns det många olika 
föreningar man kan vara aktiv i:

Beteds Skytteförening
Charlottenbergs Atletklubb
Charlottenbergs Konståkning
Charlottenbergs Pistolskytte
Eda Golfklubb
Eda Ryttarförening
Eda Sportskytteförening
Häljeboda idrottsförening
IFK Ås
IF Örnen
Koppoms IK
Köla IK
Kripsrolls IF
Köla Skytteförening
OK Hierne
SMK Eda
Valfjällets slalomklubb
Åmotfors IF
Åmotfors IF - Skisektionen
Åmotfors orienteringsklubb
Åmotfors skytteförening

Och några �er.

Är man intresserad av blommor 
�nns Koppoms Rosarium.

Är man intresserad av exotiska 
djur kan man besöka 
Croconilen i Charlottenberg.

Barn och ungdomar gillar att röra på sig. Några sporter är mer populära än 
andra och riktigt bra går det för lagen. I Eda dominerar fotboll på sommar-
halvåret och innebandy på vintern, men man ska inte räkna bort motorsport 
som SMK Eda bedriver:

- Vi har runt 350 medlemmar och jag tror att de är med eftersom de har ett 
intresse för motorsport, säger Ola Bergman sekreterare i SMK Eda. 

Anders Damström som är med i ÅIF tror att barn och ungdomar är med för 
att ha något att göra, och dels för att det är fotboll och innebandy som domi-
nerar utbudet av fritidsaktiviteter i kommunen.

Utbudet

Utbudet av fritidsaktiviteter i Eda är varierande. Bland aktiviteterna finns 
fotboll, innebandy, ishockey, golf, längdskidåkning, utförsåkning, orientering 
och skytte.

- Vi har 102 medlemmar, och jag tror att barn och ungdomar är med för att de 
tycker att det är roligt att spela golf, säger Fredrik Karlsson vid Eda Golf-
klubb.

Turistaktiviteter

Är man turist i Eda finns många roliga och spännande aktiviteter att hitta på. 
I Nolgård går det att spela Träskogolf (Farmers Golf).

Gillar man att rida finns Eda Ryttarförening vid Norra Mon utanför 
Charlottenberg.

Fakta

www.helaedaslista.seValet 2010 31

Skicka in din lösning av korsordet på nästa sida. Tre vinnare får vardera ett presentkort på 200 kr 
att handla för i sin lokala Konsumbutik. Lösningarna ska vara oss tillhanda senast den 15 september 
2010 på adress: 

Hela Edas Lista, Hans Nilsson, Söpple, 670 41 Koppom, Märk kuvertet med ”Korsordet”.

Adress

Telefonnummer

Namn
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Valkorsord
Många svar finns i tidningen


