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Folkets Hus byggs om för 28 miljoner

Fd Upphärads Handelsträdgård

Reservation för slutförsäljning

Lilla Edet 
Göteborgsvägen 119

(vid 45:an) Södra infarten till Lilla Edet
Tel 0520-44 10 29

Öppettider:
Vardag.............. 9.00-18.00
lördag, söndag 10.00-15.00

Amaryllis
2 stänglars 
(Ytterkrukan ingår ej)

från

4990 Jättefina
Julstjärnor
1 ben från 1990

Hyacinter

1490

Solrosfrö  
Hel säck

199:-
(7,96/kg)

– Om- och tillbyggnaden beräknas klar hösten 2009
LILLA EDET. Lilla Edet 
ska få en helt ny arena 
för kultur, nöjen, bio, 
kurs och konferens.

Folkets Hus ska 
genomgå en om- och 
tillbyggnad av alla sina 
lokaler för en beräknad 
kostnad om 28 miljoner 
kronor.

– Det är bara att 
gratulera kommun-
invånarna. Lokalerna 
som vi har är från 1953 
och har gjort sitt. Nu 
startar en ny epok av 
kultur och nöjeslokaler i 
Lilla Edet, säger Folkets 
Hus-chefen, Tommy 
Hallenberg.

Det går inte att ta miste på 
Tommy Hallenbergs glädje 
efter kommunstyrelsens 
beslut om att medverka till 
om- och tillbyggnaden av 
Folkets Hus. Allt sedan han 
tillträdde arbetet som chef för 
Lilla Edets Folkets Hus 1990 
har en ombyggnad av lokaler-
na diskuterats.

– Frågan har varit aktuell 
hela tiden även om intensi-
teten i diskussionerna varie-
rat. 1995 hade vi framme ett 
färdigt förslag, men längre än 
så kom vi aldrig den gången, 
säger Tommy Hallenberg.

Om- och tillbyggnaden, 
som förväntas vara klar någon 
gång sommaren/hösten 2009, 
ska finansieras av tre olika 
parter. Folkets Hus står för 
16,4 Mkr, Boverket 5 Mkr och 
Lilla Edets kommun för 8,4 
Mkr. Folkets Hus säljer sam-
tidigt kommunhuset där nya 
verksamheter planeras som 
granne till nya Folkets Hus. 
Folkets Hus och det norska 
bolaget Ownit AS har kommit 
överens om att ombyggnatio-
nen av kommunhuset skall ske 
samtidigt som Folkets Hus 
bygger om sina lokaler.

– Vi går mot en ny tid i Lilla 
Edet. I framtiden kommer vi 
få ett levande centrum där vi 
kommer att ha liv och rörel-
se dygnet runt. Folkets Hus 
och dess nya fasad kommer att 
ändra karaktären på fastighe-
ten. Utanför entrén skapas en 
gågata med tillhörande torg-
plats och på så sätt blir det en 
naturlig mötesplats för orts-
borna, säger Tommy Hallen-
berg.

2000 kvm
Nya Folkets Hus kommer att 
få en totalyta på 2 000 kva-
dratmeter. Inomhus kommer 
alla ytskikt att bytas ut, så som 
takbelysning, väggar och golv. 
Huset kommer delvis att få 
nya planlösningar, med nya 
foajéer och utrymmen som 
kommer att kunna användas 
flexibelt för flera olika an-
vändningsområden. All ven-
tilation, el och vvs blir nytt i 
huset.

– Tekniken i huset kommer 
att vara den allra bästa där vi 
erbjuder våra besökare access 
till trådlöst bredband och 
där du på alla ytor når Inter-
net. Projektorer kommer att 
finnas i alla lokaler, ljudtek-
nik för tal i alla stora lokaler, 
bärbara datorer för uthyr-
ning och access till våra skri-
vare, säger Tommy Hallen-
berg och fortsätter:

– Vi ska äntligen få full 
tillgänglighet då en ny hiss 
kommer att installeras cen-
tralt i huset, som ska nå 
alla plan. Andra hjälpmedel 
som hörselslinga med mera 
kommer också att finnas.

Ny biograf
I planerna för Folkets Hus 
ingår en ny biograf, vilket 
innebär nya stolar, ny bild-
kvalité och ett helt nytt ljud-
system. Det byggs en helt ny 
restaurang med fler använd-
ningsområden än den som är 

idag. Vidare ska den före detta 
danslokalen bli en lokal med 
stor flexibilitet, kurs, konfe-
rens, kultur och nöjen.

– Utbudet av kulturarrang-
emang kommer att öka mar-
kant. Folkets Hus kommer att 
ta på sig ansvaret för att hitta 
kontinuitet kring fler kultur-
arrangemang i huset, säger 
Tommy Hallenberg.

Samarbete
Arbetet med planerna i pro-
jektet har gjorts av Folkets 
Hus och dess arkitekter, men 
jobbet har också skett i ett 
aktivt och nära samarbete 
med Leifabs vd, Owe Lång. 
Samarbetet har gällt frågor 
om utredningar, möten med 
exploatörer och fastighetsfrå-

gor i stort.
– Vi är mycket nöjda med 

hur arbetet har förlöpt så här 
långt och nu ser vi fram emot 
att projektet ska ta sin början. 
Jag är övertygad om att den 
här investeringen kommer att 
betala sig på sikt. Vi kommer 
att få attraktiva nöjes- och 
konferenslokaler, som för-
hoppningsvis ska locka många 
besökare från vår närregion, 
avslutar Tommy Hallenberg.

Om- och tillbyggnaden av Folkets Hus i Lilla Edet beräknas uppgå till 28 miljoner kronor och projektet förväntas vara klart 
någon gång sommaren/hösten 2009. Folkets Hus har även beslutat om en helt ny logotype. Snurrorna ska symbolisera ett 
hus fyllt av verksamhet och mångfald.

Tommy Hallenberg, chef för Folkets Hus i Lilla Edet.
I LILLA EDET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se


