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PRESSMEDDELANDE

Kronprinsessparet på ”besök” i Eda kommun

I dag hade kommunstyrelsens ordförande Johanna Söderberg (C) ett 
digitalt samtal med Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel,  som 
genom möten med flera av landets kommuner vill få en övergripande 
bild av pandemins påverkan på lokalsamhället.

Det är många som blir berörda av att gränsen är stängd, inte minst för att 
många har familj på andra sidan som man kanske inte kunnat träffa på ett år. 
Gränshandeln är också i stort behov av våra norska besökare, svenskarna 
räcker inte till. Cirka 500 av Eda kommuns invånare jobbar dessutom i 
Norge.

- Just nu får bara de som har samhällsviktiga arbeten pendla över gränsen. 
Resten får antingen stanna på den norska sidan och inte träffa sin familj eller 
inte åka över alls. Det finns inga system som plockar upp dem, så de får ju 
stora inkomstbortfall, säger Johanna Söderberg.

Under samtalet lyfte Johanna Söderberg också fram positiva saker. Som att 
industri och byggbranschen går bra trots pandemin, att 
bredbandsutbyggningen i kommunen har kommit så långt som den har, när 
vi nu har behövt ställa om, och att intresset för att flytta ut från storstäderna 
ökar, att man vill komma bort från trängseln och ser en trygghet i en liten 
kommun som Eda.

Kronprinsessan var intresserad av gränsöverskridande samarbeten. Johanna 
Söderberg kunde då berätta att Eda länge har samarbetat framför allt med 
grannkommunen Eidskog och att man nu också planerar för ett gemensamt 
polishus mitt på gränsen, i samverkan med svensk och norsk polis.

- Jag berättade också om vårt interreg-projekt, där vi jobbar tillsammans för 
att restaurera fredsmonumentet som har krakelerat. Det är en viktig symbol i 
dessa tider, säger Johanna Söderberg.
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Avslutningsvis så skickade Kronprinsessparet en hälsning till alla i 
kommunen.

För mer information kontakta:
Johanna Söderberg, kommunstyrelsens ordförande
Telefon:  070-601 70 37
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