
LILLA EDET. Det har 
varit en minst sagt 
omtumlande vecka för 
invånarna i Lilla Edet.

Uppgifterna om att en 
mc-klubb, med koppling 
till Hells Angels, skulle 
etablera verksamhet i 
Postens gamla lokaler 
i centrum har rört upp 
känslorna.

– Det är en synner-
ligen olustig situation 
som har uppstått, säger 
kommunalrådet Bjarne 
Färjhage (c) till Aleku-
riren.

Det var förra helgen som tid-
ningen TTELA slog upp ny-
heten om att en etablerad mc-
klubb från Göteborg skulle 
flytta in i före detta Postens 
lokaler på Göteborgsvägen, 
granne med den lokala Ica-
handlaren. Allt sedan uppgif-
terna blivit kända har ärendet 
diskuterats flitigt i media och 
många kommuninvånare har 
öppet deklarerat sitt missnöje 
och oro för framtiden.

Ägare till fastigheten är 
Bernt Ivarsson, som i sin 
tur givit ett uppdrag till Sven-
Erik Eklund att sälja alterna-

tivt hyra ut lokalerna. Efter-
som kommunen tackat nej 
till att hyra eller köpa fast-
igheten, gick budet till en 
annan intressent, som visade 
sig vara en mc-klubb. Ett hy-
reskontrakt skrevs under och 
mc-klubben ska även ha fått 
option på att köpa fastigheten 
inom ett år om de vill.

Mc-klubben ska ansöka om 
att bland annat få starta ser-
vering och tatueringsverk-
samhet i fastigheten. Planer-
na har fått kommunledning-
en att reagera, och de är allt 
annat än tillfredsställda med 
den uppkomna situationen.

– Jag tycker att hela den här 
historien är olycklig och jag 
tycker att det är omoraliskt 
agerat av fastighetsägaren. 
Jag anser att man som seriös 
fastighetsägare inte skall hyra 
ut eller sälja lokaler i centrum 
till någon som sysslar med tvi-
velaktig verksamhet, säger 
oppositionsrådet Madeleine 
Dahlgren (s).

Vad kan ni från kommun-
ledningens sida vidta för åt-
gärder för att förhindra mc-
klubbens etablerande i cen-
trum?

– Vi kan vädja till Bernt 
Ivarsson att han försöker 
hitta en helt annan köpare 
eller hyresgäst, säger Made-
leine Dahlgren.

Som exempelvis Lilla 
Edets kommun, som tidi-
gare sagt nej till att utnytt-
ja sin förköpsrätt?

– En möjlighet är givetvis 
att vi förhandlar med fastig-
hetsägaren om ett köp av fast-
igheten, säger Dahlgren som 
i övrigt inte vill ge några yt-
terligare kommentarer i ären-
det.

Skulle Lilla Edets kommun 

till slut välja att köpa fastighe-
ten, priset sägs uppgå till 13-
14 miljoner kronor, är ändå 
inte alla problem ur världen. 
Det är nämligen inte så enkelt 
att avhysa en hyresgäst och i 
ett sådant läge skulle kom-
munen kunna bli tvingade att 
hålla med ersättningslokaler.

– Det återstår att se hur den 

här historien slutar. Jag vill 
inte spekulera mer i det just 
nu, säger Madeleine Dahl-
gren.
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Arbetsförmedlingen i 
LILLA EDET flyttar den 26 februari till nya lokaler 

på Göteborgsvägen 26. 

STÄNGT Måndag 26/2
och öppnar åter 
Torsdag den 1/3.
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Ännu oklart vad som händer i 
Postens gamla lokaler
– Kommunen vill inte se mc-klubb etablera sig i centrum

I Postens före detta lokaler i centrala Lilla Edet vill en mc-klubb från Göteborg bedriva verk-
samhet. Detta ogillas av kommunledningen och de ska enligt uppgift ha uttryckt önskemål om 
att nu få köpa det gamla posthuset.  
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