
LÖDÖSE. Hur ska 
Lödöse samhälle 
utvecklas i framtiden?

Den frågan har Lödö-
segruppen diskuterat 
under fyra månaders tid 
och sammanställningen 
av det arbetet lämna-
des nyligen in till kom-
munledningen.

– Lödösegruppen har 
på ett professionellt 
sätt byggt upp sin 
redovisning och i sitt 
översiktsplanarbete 
även fått med natur- 
och kulturarvet. Det 
verkar inte som de har 
förbisett något. Jag är 
imponerad, säger Lars 
Ivarsbo, ordförande i 
kommunens översikts-
planering.

Elva dialoggrupper starta-
des upp runtom i Lilla Edets 
kommun efter kommunled-
ningens novembermöte i Fol-
kets Hus. Ytterligare sam-
manslutningar är på väg att 
bildas, bland annat en före-
tagsgrupp och en grupp med 
representanter från LRF.

– Det är oerhört positivt. 
Gensvaret som vi har fått är 
redan över förväntan, säger 
Lars Ivarsbo.

Lödösegruppen, som 
består av elva personer i 
åldern 32-80 år, har kommit 
längst av alla dialoggrupper i 
sitt arbete. Det var också an-
geläget för kommunens över-
siktsplanering att få in mate-
rialet i tid.

– Det är i Lödöse som vi 
måste sätta ned foten för att 
få godtagbara trafiklösning-
ar, dels i anslutning till tåg-
stoppet men sedan också för 
E45 och Nygårdsvägen, säger 
Ivarsbo.

Vad saknas och vad behövs 
för att Lödöse skall bli en 
mönsterstad? Den fråge-
ställningen har Lödösegrup-
pen fördjupat sig i och plitat 

ned förslag inom en rad olika 
områden, som exempelvis 
boende, natur och närmiljö, 
näringsliv, fritid och social 
gemenskap.

Tunga år
– Efter några tunga år då en 
del av samhällets service för-
svann från Lödöse, känns det 
som det har vänt igen. Det 
märks att trycket har ökat och 
det blir allt fler som upptäcker 
Lödöse som bostadsort, säger 
Lars Hansson, en av deltagar-
na i Lödösegruppen.

Är det något som ni 
har lagt extra vikt vid i ert 
arbete?

– Vi har jobbat mycket 
med att utveckla bra prome-
nad- och cykelvägar samt rid-
leder. Boendet har också haft 
en central roll i våra diskussio-
ner, säger Lars Hansson.

Hur vill ni att varvsområ-
det ska se ut i framtiden?

– Alla Lödösebor vill nog 
att det ska bli snyggare. Är det 
i privat ägo är det dock svårt 
att peka finger från kommu-
nens sida. Jag tycker ändå att 
det är bättre nu än vad som var 
fallet för några år sedan.

Utan att gå in i detalj i 
Lödösegruppens samman-
ställda rapport, så anser Lars 
Ivarsbo materialet vara en 
god grund inför det fortsat-
ta arbete som väntar.

– I mångt och mycket är 

det samstämmigt med vad be-
redningen kommit fram till. 
Skillnaden är att Lödösegrup-
pen har gått ner mer i detalj i 
vissa avseenden.

Ingen risk att materia-
let blir till en hyllvärmare 
i kommunhuset?

– Nej, det är ingen risk. 
Förutom den skriftliga re-

dovisningen har vi också be-
stämt att träffa samtliga di-
aloggrupper för en muntlig 
genomgång, av den enkla or-
saken att vi vill undvika even-
tuella missförstånd, avslutar 
Lars Ivarsbo.
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Är kroppen i obalans?
Stressad? Utbränd? Spänd?

Orolig i magen?
Jag kan bli din guide till ett ökat 

välbefi nnande genom att hjälpa DIG att 
fi nna en inre balans.

24-25 mars öppnar öppnar
jag min mottagning i Nol!
Jag håller öppet mellan kl 10-16 hela 

helgen och har givetvis en hel del 
attraktiva paketerbjudanden!
Ex. Taktilmassagepaket

50% rabatt

Industrivägen 1 Nol
0731-56 16 66

NYFIKEN? Kom och gör ett besök under 
helgen eller ring mig så berättar jag mer!

www.ivt.se

www.ivt.se

IVT Nordic
Inverter
Luftvärmepumpen med 
överlägsen besparing och
bästa trygghet.

Nu med hela tio års försäkring
på kompressorn. Toppresultat
i Konsumentverkets test.

För information - ring vår representant i 
Ale 0735-11 80 18 eller vårt kontor i 

Mölndal 031-87 51 00

Svar till Jarl Karlsson (s) 
från Legosvets AB
Jarl Karlsson (s), kom-
munstyrelsens ordföran-
de i Ale kommun, vill försva-
ra kommunens agerande i den 
långa historien som ledde till 
Legosvets nedläggning i Nol. 
Han hänvisar till nödvändig-
heten av att behandla alla fö-
retag lika och att inte subven-
tionera enskilda företag.

Företagsledningen för Le-
gosvets vill göra helt klart att 
vi instämmer i principen att 
offentliga aktörer ska hålla sig 
ifrån att snedvrida konkurren-
sen genom att subventione-
ra enskilda företag. I detta fall 
anser vi att det inte handlar 
om en subventionering, utan 
om att hålla ett företag ska-
deslöst när makthavare i sam-
hället förändrar villkoren för 
ett enskilt företag att bedriva 
sin verksamhet.

Kommunen och Vägverket 
gjorde upp med hyresvärden 
om ersättning för flyttkostna-
der utan Legosvets vetskap. 
Kommunen har senare för-
sökt att medverka till lösning-
ar, precis som Jarl Karlsson 
skriver i sin insändare, men 
det handlade om ”för lite för 
sent”. De som kom med för-

slag på kompensation visste 
förmodligen inte så mycket 
om industriproduktion, eller 
om vilka kostnader det rör sig 
om när en verksamhet med 
mycket speciella maskiner ska 
omlokaliseras.

Verksamheten som Lego-
svets bedriver i Nol är lönsam 
idag i den mening att den bär 
sina egna kostnader. Företa-
get har inte bett att få flytta 
till nya lokaler, utan har blivit 
tvingad till en flytt på grund 
av samhällets infrastruktur-
satsningar. Så lönsamt är inte 
företaget så att det kan klara 
en merkostnad på flera mil-
joner kronor. Företagsled-
ningen måste agera utifrån af-
färsmässiga principer och har 
inget annat val än att lägga 
ner produktionen.

Vi önskar Jarl Karlsson 
lycka till med visionen om 
en företagsam kommun. Vi 
kan bara beklaga att Lego-
svets och våra anställda inte 
fick vara med i Ales framtids-
vision.

Kenneth Johansson
Lars Lindh

Företagsledning Legosvets AB 

Så ska Lödöse utvecklas i framtiden
– Ivarsbo imponerad över dialoggruppernas arbete

Lars Ivarsbo, ordförande i 
kommunens översiktsplane-
ring.

Framtidens Lödöse, hur ska det se ut? Den frågan har Lödö-
segruppen diskuterat under fyra månaders tid. Resultatet av 
arbetet har skickats in till Lilla Edets kommun. Hur ska det 
kommersiella centrumet överleva och utvecklas i framtiden?

Ett förslag 
på hur Lödö-
segruppen 
vill utveck-
la samhäl-
let i framti-
den med fler 
gång- och 
cykelvägar.

LÖDÖSE
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Legosvets avvecklar sin 
verksamhet i Nol för utebli-
ven ersättning för flytt. Jarl 
Karlsson svarar att kommu-
nen på olika sätt försökt med-
verka till olika lösningar. Det 
är bara ett spel för gallerierna. 
Vi som arbetar på Legosvets 
skulle gärna vilja veta vilka 
lösningar ni har haft?
Vi har inte hört något om 
en enda lösning. Det enda vi 
vet är att Stig Fredriksson, 
kommundirektör, tyckte att 
200 000 kr var en skälig er-
sättning. Tror han att vi har 
vår verksamhet i en väska som 
vi går iväg med? Vi bjöd ner 
Jarl Karlsson och Stig Fre-
driksson till vår verkstad, men 
dom tackade nej. 

Du pratar om att ej hjälpa 
enskilda företag. Ni stjäl-
per däremot ett företag med 
nio anställda för att en väg 
ska fram. Du pratar om re-

gelverk, om inte jag har fel så 
har Sveriges riksdag bestämt 
att drabbade ska ersättas. Du 
skriver att Ale kommun har 
medverkat till att företaget 
kan vara kvar utöver hyresti-
den, men det gäller bara en 
månad – eller hur?

Vem du än pratar med i sam-
hället tycker dom att det är 
för jävligt. De undrar vad ni 
sysslar med i Ale kommun. 
Men ni tycker att ni har gjort 
allt för att hjälpa oss... Är 
kommunen en skyddad verk-
stad? Man kan undra. Kan ni 
inte erkänna att ni har gjort 
en fruktansvärd blunder? Vad 
gör ni för oss arbetslösa i Ale 
kommun? Har ni några ar-
beten? Vad är det för avtal ni 
har gjort med Nol Fastighe-
ter? Finns våra pengar där?

Thomas Fredman
Fd anställd

Anställd svarar Jarl Karlsson


