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LILLA EDET. Onsda-
gen den 29 oktober 
går flyttlasset för Lilla 
Edets kommun. 

Kommunens förvalt-
ningar tar plats under 
gemensamt tak i Älv-
kullen.

– Det rensas, slängs 
och packas i lådor, 
säger kommunalrådet 
Madeleine Dahlgren (s).

I nästa vecka går flyttlasset 
för kommunens tjänstemän. 
Just nu pågår febril aktivitet 
i Älvkullens lokaler, så att allt 
ska vara färdigt när persona-
len tar plats.

– Mats Nilsson har gjort 
ett jättejobb som projektle-
dare och skött alla kontak-
ter med byggföretaget, säger 
Madeleine Dahlgren.

Madeleine Dahlgren ser 
som så många andra av sina 
medarbetare fram emot flyt-
ten. Nyrenoverade och frä-
scha lokaler väntar de nya hy-
resgästerna.

– Det blir utmärkt när vi 
får alla förvaltningar samla-
de på ett och samma ställe. 
Plötsligt kan ett kommunal-
råd få se en livs levande soci-
alsekreterare, säger Dahlgren 
och fortsätter:

– Det kommer också att 
generera samordningsvinster 
för kommunen. För kom-
muninvånarna blir det posi-
tivt eftersom de kommer att 
mötas av en reception där det 
ska finnas personal som kan 
lite om mycket.

– Slutligen vill jag betona 

att de nya lokalerna som vi 
flyttar in i inte kommer att 
kosta mer att hyra än vad nu-
varande lokalerna gör. Det är 
viktigt att understryka efter-
som kommunens ekonomi 
ser ut som den gör, avslutar 
Madeleine Dahlgren.

JONAS ANDERSSON

LÖDÖSE. Bygget har 
dragit ut på tiden.

Anledningen är bland 
annat försenade leve-
ranser.

Nytt premiärdatum 
för Gårdahallen är 
utlyst till den elfte 
november.

Tanken var att LN-70 HC 
skulle ha spelat sin första 
match i Gårdahallen den fjärde 
november mot Stenungsund. 
Nu är det emellertid bestämt 
att den drabbningen spelas 
på bortais och istället hoppas 
föreningen på hemmapremi-
är veckan därpå.

– Vi hade hoppats att pro-
jektet skulle vara klart några 
veckor tidigare, men det är 
bara att acceptera läget. Det 
har varit omständigheter som 
vi inte själva har kunnat på-
verka, säger Leif Olsson, 
ordförande i Gårdahallens 
Ekonomiska Förening.

Vad är det för arbete som 
pågår just nu?

– Vi håller på att anlägga 
förråd och läktaryta. Halva 
banan är svetsad, återstår gör 
resterande del av rören som 
ska läggas ut och svetsas, 
säger Leif Olsson.

Ett problem är att kyl-
växlaren, som ser till att det 
överhuvudtaget är möjligt 
att få is, gick sönder i våras. 

Under den här veckan skall 
en ny växlare anlända, men 
det krävs ytterligare några ar-
betsdagar innan anläggning-
en är klar att tas i drift. Dess-
utom innebär det en kostnad 
på cirka 200 000 kronor, en 
investering som klubben inte 
hade med i sin kalkyl.

–  Vi får ta pengar från is-
hallsbygget och sedan har vi 
en för-
hopp-
ning om 
att kom-
munen 
tar kost-
naden 
för kyl-
växlaren. 
I annat 
fall får vi en ishall utan is, 
säger Leif Olsson.

Oppositionsrådet, Made-
leine Dahlgren (s), är mått-
ligt road över den utveckling 
som har skett med Gårdahal-
len. Hon beundrar de ideel-
la krafterna, som lägger ned 
sin själ i byggnationen, men 
anser att beslutet om projek-
tet var förhastat.

– Vi har aldrig sagt nej till 
ishall, men däremot krävde 
vi bättre underlag. Projektet 
hade aldrig behövt sjösättas så 
snabbt. Vi trodde inte peng-
arna skulle räcka och med 
facit i hand visar det sig att 
vi hade rätt. Nu står kommu-
nen för något som kan liknas 

vid en utpressningssituation, 
säger Madeleine Dahlgren 
och fortsätter:

– Vi vill naturligtvis inte 
skjuta projektet i sank. Som 
jag ser det är vårt enda sätt 
att höja det lån som Gårda-
hallens Ekonomiska Fören-
ing har. Det är enda sättet 
som vi kan hjälpa dem på.

Madeleine Dahlgren är 
också 
kritisk 
till att 
brand-
skyddet 
mot Sta-
toil och 
buller-
vallen 
mot E45 

ännu inte är åtgärdat.
– Det var ett villkor i 

bygglovet. Föreningen kan 
inte starta någon verksam-
het förrän dessa åtgärder är 
fixade.

Leif Olsson ger lugnande 
besked.

– Det kommer att fixas, 
dessa åtgärder finns med i vår 
planering. Bullervallen ska 
upp inom kort, däremot får 
vi nog inte klart med brand-
skyddet innan säsongen drar 
igång. Men det kommer.

Snart flyttdags för 
kommunen

Det blir en glasad entré som kommer att möta besökarna till 
det nya kommunhuset i Lilla Edet.

Premiären i Gårdahallen senareläggs
– Men den elfte november ligger isen blank?

Arbetet med att färdigställa Gårdahallen pågår för fullt. Bygget har visserligen försenats en 
aning, men den elfte november räknar LN-70 HC att kunna spela sin första seriematch i den 
nya arenan.

I LÖDÖSE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Vi har aldrig sagt nej till ishall, 
men däremot krävde vi bättre 
underlag. Projektet hade aldrig 

behövt sjösättas så snabbt.
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