
LILLA EDET. Kommun-
ledningen i Lilla Edet 
har tackat nej till ett 
köp av det gamla post-
huset.

Köpeskillingen ansågs 
vara för dyr och kom-
munen har heller inte 
användningsområden 
för att fylla lokaler om 
11 000 kvadratmeter.

– Nu har vi givit Lei-
fabs vd, Owe Lång, 
uppdraget att förhandla 
och föra en diskussion 
med fastighetsägaren 
om att eventuellt hyra 
delar av lokalerna eller 
hitta någon annan lös-
ning. Vi är öppna för 
alla förslag som gör att 
vi slipper få hit Hells 
Angels, säger opposi-
tionsrådet, Madeleine 
Dahlgren (s).

Lilla Edets kommun klar-
gjorde i förra veckan för fast-
ighetsägarens advokat att man 
inte är beredda att köpa Pos-
tens gamla lokaler i centrum.

– Vi ifrågasätter inte vär-
deringen, men vi tycker att 
priset, 11,5 miljoner kronor, 

är för dyrt. Vi har heller inte 
användningsområden för så 
stora lokaler, säger Madelei-
ne Dahlgren.

Oppositionsrådet har själv 
fört samtal med fastighetsäga-
ren Bernt Ivarsson vid ett par 
tillfällen, men vad de diskus-
sionerna har resulterat i vill 
hon inte uppge.

– Jag har lovat Bernt att 
inte gå ut med några detaljer. 
Jag kan bara säga att vi har haft 
väldigt bra diskussioner, säger 
Dahlgren.

Vad är syftet med att låta 
Leifab förhandla med fast-
ighetsägaren?

– Vi vill se på olika möj-
ligheter, allt för att inte Hells 
Angels ska kunna etablera 
någon verksamhet i det gamla 
posthuset. Ambitionen är 
därför att hitta en snabb lös-
ning som gynnar såväl oss som 
fastighetsägaren.

Har du personligen varit 
i kontakt med någon repre-
sentant från mc-klubben?

– Nej, men jag har skick-
at ett mail till Hells Angels, 
eftersom jag är övertygad om 
att det är dem som ska flytta 
hit. Jag vill att de tar kontakt 

med mig, då jag är nyfiken på 
att höra om den verksamhet 
de har tänkt att bedriva här i 
Lilla Edet.

Du låter inte särskilt en-
tusiastisk?

– Nej, jag hoppas verkligen 
att vi kan finna en lösning så 
att mc-klubben inte får till-
gång till det gamla posthu-
set.

Fortsättning följer, var så 
säkra.
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STORRENSNING I BUTIKEN

20-50%
PÅ TYG & TING

Nu byter jag i fönstren. 
Alla skyltgardiner Halva priset!

Vi syr dina gardiner om du inte kan eller vill.
Även lampskärmar

Nu kan du måttbeställa dina rullgardiner här!

Öppet tisdag-torsdag 11-18, fredag 11-16.30, lördag 11-14

Tel 0303-74 96 34

BMW X5 3,0d SUV -02
Silvetmetallic 9.000 mil 

E6:an syd Kungälv 2 km parallellt med motorvägen
Peter, Nicklas, Robban och Linus  

hälsar er välkomna.  Månd-fred  9-18 lörd 10-15

299.000 kr

Biltorget 0303-24 80 10/0303-23 08 08

Kommunledningen avböjde köp av gamla posthuset
– Men förhandlingarna fortsätter

Lödöse varv 0520-661 800 • Vard 16-18, lör 11-15

Störst
på smaker

Alla har en 

favoritsmak

-Vi har alla!

Kolsyra-specialisten

Rostfritt stålRostfritt stål

975.-975.-

Oppositionsrådet Madeleine 
Dahlgren (s) har efterlyst en 
kontakt med någon represen-
tant från mc-klubben Hells 
Angels. 

Det är fortfarande oklart vad som händer med Postens före detta lokaler i Lilla Edets cen-
trum. I förra veckan avböjde kommunledningen ett köp av fastigheten, men förhandlingar om 
att eventuellt kunna få hyra delar av lokalerna fortsätter.

TEXT
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Vi på Uspastorp har 
tagit över recepten på 

smörgåstårtorna
från Engelins!
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PROtesterar mot nedröstning av trygghetssystem
PRO Ale Norra protesterar 
mot regeringens nedrustning av 
våra trygghetssystem. Genom att 
låta färre omfattas av den gemen-
samma tryggheten, minskar re-
geringen tilltron och legitimite-
ten för våra allmänna trygghets-
försäkringar.

Från årsskiftet 06/07 får en 
pensionär, sjukskriven och arbets-
lös betala en högre skatt än en yr-
kesarbetande på grund av slopat 
förvärvsavdrag för dessa grupper. 
Exempel: En pensionär som tjänar 
cirka 14 000 kronor per månad i 
pension får nästan 500 kronor 
högre skatt jämfört med en yrkes-
arbetande med samma inkomst.

Från årsskiftet 06/07 sänktes 

ålderspensionen för förtidspen-
sionärer. Ålderspensionen skall 
numera beräk-
nas på 80 pro-
cent av anta-
gandeinkom-
sten istället för 
som tidigare 93 
procent. Det är 
en tydlig för-
sämring som i 
många fall inne-
bär en kraftigt minskad ålderspen-
sion för människor som blivit svårt 
sjuka, skadade eller utslitna. Den 
av regeringen utlovade höjningen 
av bostadstillägget för förtidspen-
sionärerna uteblir, den utlovade 
tandvårdsreformen senareläggs.

Från årsskiftet 06/07 avskaffa-
des investeringsstödet och rän-

tebidraget, 
vilket inne-
bär att byggan-
det av nya bo-
städer kommer 
att minska och 
hyrorna höjas. 
Detta påverkar 
pensionärernas 
ekonomi nega-

tivt och försvårar möjligheten att 
byta bostad.

PRO Ale Norra avvisar på det 
bestämdaste försämringarna i 
högkostnadsskyddet för läkeme-
del samt försämringar av högkost-
nadsskyddet för sjukvård. Dessa 

försämringar sker samtidigt som 
den svenska ekonomin går på hög-
varv.

Vår grundläggande uppfatt-
ning är att mer pengar till vård och 
omsorg måste gå före stora skatte-
sänkningar, men om det finns ut-
rymme för sänkning av inkomst-
skatten skall det ske via grundav-
drag, lika för förvärvsarbetande 
som pensionärer.

PRO Ale Norra
Stig Andersson, ordförande

>> PRO Ale Norra avvisar på 
det bestämdaste försämring-
arna i högkostnadsskyddet 
för läkemedel samt försäm-
ringar av högkostnadsskyd-
det för sjukvård. <<


