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HÖSTREA
STARTAR 27/10

Allt för brud o brudgum • Balklänningar
Smokingar • Dopklänningar

LILLA EDET. Folkets 
Hus byggs om för 28 
miljoner kronor.

Förhandlingarna 
mellan Folkets  Hus-
föreningen och kommu-
nen är nu avslutade.

Preliminär byggstart 
sker den första maj 
2009 och projektet 
väntas pågå i 8-12 
månader.

Nu är det klart. Efter en tids 
överläggningar är Lilla Edets 
kommun och Folkets Hus-
föreningen överens om det 
avtal som ska gälla.

– Vi har gått i hamn med 
ett tioårigt driftavtal som ger 
oss 1 590 000 kronor om året. 
När ombyggnationen är klar 
så kommer det kommunala 
fastighetsbolaget Leifab att 
köpa fastigheten. Förhand-
lingar pågår med  Leifab 
om att teckna ett hyresav-
tal och ett nyttjanderättsav-
tal som ger oss rätt att bedri-
va verksamhet i lokalerna i 25 
år, säger Folkets Hus-chefen 
Tommy Hallenberg.

Inom kort vidtar detaljpro-
jektering för att bestämma 
hur de nya lokalerna ska ut-
formas på bästa sätt. Folkets 
Hus kommer att utöka sina 
ytor med en stor del av nuva-
rande kommunhusets botten-
våning. Den digitala tekniken 
utvecklas på samma sätt som 
det var tänkt från början.

– Vi får ett hus med hög 
teknisk standard för kurser 
och konferenser. Det blir sti-
mulerande lokaler att vistas i, 
såväl funktions- som utseen-
demässigt. Tanken är också 
att vi ska utöka antalet film-
visningar och ha skolbio. Så 
småningom räknar vi även 
med dagtidsvisningar, säger 
Tommy Hallenberg.

Med de nya faciliteter-
na kommer Folkets Hus att 
kunna erbjuda kommuninvå-
narna ett utökat kultur- och 
nöjesutbud.

– Vi kommer att ta initia-
tiv till fler ungdomsarrange-
mang. Folkets Hus kommer 
att samarbeta med fler ar-
rangörer, vilket blir en styrka, 
säger Hallenberg.

Det råder ingen tvekan 
om att Tommy Hallenberg är 
lättad och glad över att för-
handlingarna med Lilla Edets 
kommun gått i mål.

– Jag har jobbat till och 
från under 18 år med de här 
planerna. Ombyggnadsfrå-
gan har varit uppe till diskus-
sion ett antal gånger. Nu var 
huset i ett sådant skick att det 
snart inte skulle gå att bedri-
va verksamhet längre om ing-
enting gjordes, säger Tommy 
Hallenberg.

– Det enda smolket i gläd-
jebägaren är att vi tving-
as förhandla om arbetsbrits 
för personalen. Det har na-
turligtvis skapat en oro i per-
sonalgruppen, men vi hoppas 

kunna lämna mer informa-
tion i ärendet så snart det bara 
går, avslutar Tommy Hallen-
berg.
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Tommy Hallenberg är glad över att förhandlingarna med Lilla Edets kommun är i hamn och att den planerade ombyggnaden 
av Folkets Hus kan ta sin början i maj nästa år.

I FOLKETS HUS

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

HJÄRTUM. På söndag är det 
dags för den årliga höstmark-
naden i Hjärtumsgården. Ett 
25-tal hantverkare kommer 
att finnas på plats för att visa 
upp och sälja sina alster.

– Det blir en blandad kom-
pott av högklassigt hant-
verk, säger Tord Andersson 

i Slöjd och konsthantverk 
kring älven, som står bakom 
arrangemanget.

Lotterier arrangeras och 
cafeterian håller öppet under 
hela dagen. Hembakat fi-
kabröd utlovas dessutom av 
arrangören.

– Vår höstmarknad brukar 

vara välbesökt, men det är 
inga problem eftersom möj-
ligheterna till parkering är 
goda. Faktum är att vi brukar 
ha folk ända från Åmål och 
Mariestad som hälsar på oss, 
avslutar Tord Andersson.

JONAS ANDERSSON

Höstmarknad i Hjärtumsgården

Knivmakaren och tillika sekreteraren i Slöjd 
och konsthantverk kring älven, Tord Anders-
son, kommer naturligtvis att finnas på plats 
när föreningen bjuder in till höstmarknad i 
Hjärtumsgården på söndag.

Arkivbild: Jonas Andersson

Mitt  smultronstäl le

Stora Gunnarsvattnet.
”Det jag njuter av är stillheten, tystnaden och den vackra 
naturen som omgärdar sjön. Bilden är tagen den 7 juni 2008. 
Den stora stenen till vänster i bild är en kvarleva från istiden.
Foto: Roger Sjöblom, Lilla Edet

Fototävlingen ”Mitt smultronställe” är avgjord. 
Vinnarbilden togs av Roger Sjöblom. Han 
tilldelas ett presentkort (värde 1000:-) på 
Thorskogs slott. Stort grattis!


