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LILLA EDET. Fjärrvär-
metaxan i Lilla Edet 
sänks med tre pro-
cent 2009.

Det meddelar Lars 
Ivarsbo (c), vice ord-
förande i Lilla Edets 
Fjärrvärme AB.

– Vi har lyckats 
bygga upp en stabi-
litet i bolaget, så att 
vi kan genomföra den 
här taxesänkningen, 
säger Ivarsbo.

Sedan anslutningen skedde 
till SCA:s fastbränslepanna 
har stabiliteten i LEFAB 
successivt förbättrats.

– Vi har fått ett säkrare 
pris på köpt värme, säger 
Lars Ivarsbo.

Den efterlängtade sänk-
ningen som träder i kraft 
nästa år är generell och 
gäller samtliga kunder. 
Rapporter har tidigare givit 
svart på vitt att Lilla Edet 
haft ett av landets högsta 

fjärrvärmepris.
– Nu tar vi ett steg i rätt 

riktning. Detta är en en-
gångssänkning. Framöver 
bedömer jag att vi ska klara 
oss med små och jämna pris-
justeringar, säger Ivarsbo.

Den gamla panncentra-
len, som används som re-
servanläggning vid drift-
stopp på SCA, kommer att 
kräva investeringar i mil-
jonklassen.

– Vi tvingas nu upp-
gradera anläggningen. Vi 
kommer emellertid att 
klara av investeringarna i 
den gamla panncentralen 
med egna medel. Detta till 
trots så kan vi göra en tax-
esänkning för 2009, vilket 
känns bra, avslutar Lars 
Ivarsbo.

FOTNOT. Lilla Edets Fjärrvärme 
AB ägs till hälften av Lilla Edets 
kommun och hälften av Vatten-
fall.

JONAS 
ANDERSSON

LILLA EDET. Inom kort 
tar kommunens olika 
förvaltningar plats 
under ett och samma 
tak.

Älvkullen står klart 
att ta emot de nya 
hyresgästerna.

– Vi flyttar sista 
veckan i oktober och 
den 22 november 
tänker vi ha öppet hus 
för allmänheten, säger 
kommunalrådet Bjarne 
Färjhage (c).

Det var i januari förra året 
som kommunstyrelsen tog 
ett inriktningsbeslut om att 
flytta kommunkontoret till 
Älvkullen.

– Västra Götalandsregi-
onen sålde ett stort fastig-
hetspaket till Kungsleden 
och deras ambition var att 

fylla Älvkullen med hyres-
gäster. Det var så diskussio-
nen startade med Lilla Edets 
kommun, säger Bjarne Färj-
hage.

– I och med flytten samlar 
vi de kommunala förvaltning-
arna under gemensamt tak. 
Samtidigt leder det till att vi 
kan effektivisera vår verksam-
het, tillägger Färjhage.

Innebär flytten ökade 
kostnader för kommunen?

– Nej, avtalet med Kungs-
leden innebär inte att kost-
naderna ökar. Det är viktigt 
att framhålla i dessa tider då 
vi tvingas ta fram rödpennan 
i olika sammanhang, säger 
Färjhage.

I och med flytten till Älv-
kullen förverkligas också en 
gammal vision om ett med-
borgarkontor i Lilla Edet.

– Vi kommer att samver-
ka med statliga myndigheter 

som exempelvis polisen, Ar-
betsförmedlingen och För-
säkringskassan. Det är jätte-
positivt, säger Bjarne Färj-
hage.

Socialförvaltningen är 

redan på plats i de nya loka-
lerna, men det stora flyttlas-
set går alltså i slutet av okto-
ber.

JONAS ANDERSSON

LILLA EDET. På upp-
drag av kommunstyrel-
sen har en arbetsgrupp 
bestående av kommu-
nala tjänstemän och 
företagare arbetat fram 
en näringslivsstrategi.

Strategin bygger 
på bedömningar av 
nuläge och framtid för 
näringslivet samt kom-
munens vision 2020.

– Dokumentet pekar 
på stora möjligheter för 
Lilla Edets kommun. 
Det gäller att ta tillvara 
dem, säger kommunal-
rådet Bjarne Färjhage 
(c).

Näringslivssekreteraren, 
Kjell Hermansson, närmar 
sig pensionering och det har 
föranlett Lilla Edets kommun 
att ta fram en näringslivsstra-
tegi.

– Det är bra att ha inför 
kommande rekrytering. Vi 
kan ha dokumentet med oss i 
ansökningsförfarandet av en 
ny näringslivsansvarig, säger 
Bjarne Färjhage och fortsät-
ter:

– Vi har jobbat aktivt med 
näringslivsfrågor under en 
väldigt lång tid. 1993 star-
tades ett näringslivsråd och 
två år senare grundades Fö-
retagscentrum i syfte att till-
varata företagarnas intres-
se i samarbete med kommu-
nen. Jag vill inte påstå att den 
framtagna strategin pekar ut 
något nytt, däremot förtydli-
gar den uppdraget.

Kommunstyrelsen arbets-
utskott har fungerat som styr-
grupp och kommit med sina 
synpunkter under den tid 
som strategin växt fram. Vid 
onsdagens fullmäktigesam-

manträde antog så fullmäkti-
ge näringslivsstrategin.

– Det har varit en stor po-
litisk enighet kring det här 
ärendet, betonar Bjarne Färj-
hage.

En bedömning av det 
framtida näringslivet i kom-
munen bygger på vetskapen 
om den förbättring av infra-
strukturen som görs i kom-
munen med utbyggnaden av 
E45 och bygget av dubbelspå-
rig järnväg mellan Göteborg 
och Trollhättan. Analysen är 
också att kommunen kommer 
att få en befolkningstillväxt, 
vilket kommer att ge förut-
sättningar för en ökad han-
delsverksamhet inom kom-
munen.

– Från att ha varit en typisk 
bruksort, dominerad av pap-
persindustrin, ser vi att Lilla 
Edet i framtiden förvand-
las allt mer till en modern 
förort. Upplevelseverksam-
heten kommer att hamna än 
mer i fokus. Vi har Lödöse 
Museum, Thorskogs Slott, 
Sveriges bästa laxfiske, ett rikt 
kulturarv samt en oslagbar 
natur. Vi kommer att få fler 
som jobbar i besöksnäringen, 
säger Bjarne Färjhage.

– I samband med in-
frastrukturutbyggnaden 
kommer också handeln att ut-
vecklas. Här har vi redan ak-
tuella projekt på gång, tilläg-
ger Färjhage.

Men ni tror inte att pap-
persindustrin kommer att 
försvinna från kommu-
nen?

– Självklart inte! Indu-
strin kommer fortfarande att 
spela en viktig roll, men den 
kommer inte att vara lika do-
minerande. Tar vi pappersin-
dustrin så ser vi att volymen 
ökar, men anställningsmäs-

sigt så minskar den.
Du ser att näringslivet 

i Lilla Edet går en positiv 
framtid till mötes?

– Utan tvekan är det så. 
Kommunen har ett gynnsamt 
geografiskt läge mellan Gö-
teborg och Trollhättan och 

då gäller det att ta vara på de 
möjligheter som finns, avslu-
tar Bjarne Färjhage.

Snart går flyttlasset till Älvkullen
– Kommunens förvaltningar samlas under ett tak

I slutet av oktober flyttar kommunalrådet Bjarne Färjhage 
och övriga kommunala tjänstemän till Älvkullen. I de nya lo-
kalerna skapas också ett medborgarkontor.

Arkivbild: Jonas Andersson

Sänkt fjärrvärme-
taxa i Lilla Edet

Lars Ivarsbo är vice ordförande i Lilla Edets Fjärrvär-
me AB.

Näringslivsstrategi antagen 
av kommunfullmäktige
– Utveckling spås inom handeln och besöksnäringen

I LILLA EDET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

En näringslivsstrategi antogs av kommunfullmäktige i förra 
veckan. Handeln är ett område som med all sannolikhet 
kommer att utvecklas i Lilla Edet i samband med den pågå-
ende infrastruktursutbyggnaden.
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