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LILLA EDET. Förvand-
lingen är total!

Bostadsområdet 
Ekaråsen har renove-
rats och byggts om 
under ett års tid och 
resultatet av det arbe-
tet går nu att skönja.

– Vi visste att områ-
det hade väldigt stor 
potential och det är 
fantastiskt roligt att se 
den utveckling som har 
skett, säger Leifabs vd, 
Owe Lång.

Ekaråsen var tidigare ett bo-
stadsområde med stora so-
ciala problem. För att få till 
stånd en förändring besluta-
des om en omfattande res-
taurering. De tidigare hy-

resgästerna erbjöds alterna-
tivt boende på det sätt som 
lagen kräver, därefter satte 
arbetet igång. 2 000 kvadrat-
meter har renoverats och den 
totala kostnaden för projektet 
beräknas uppgå till drygt 20 
miljoner kronor.

– Renoveringsarbetet har 
väckt stort intresse och vi 
har fått mycket positiv re-
spons från kommuninvånar-
na, inte minst från de närbo-
ende. Området ligger väldigt 
strategiskt med närhet till 
grönområden och idrotts-
plats, samtidigt som centrum 
bara är ett stenkast bort, säger 
Owe Lång.

Den före detta så påtagliga 
logementkänslan är försvun-
nen. Massvis med betong har 

sågats bort och av tidigare 41 
lägenheter har det blivit tre 
lokaler och 12 större lägen-
heter, fördelat på tre hus-
kroppar.

– Nu kan vi erbjuda ljusa 
och moderna lägenheter, 
samtliga med altan. I botten-
plan kommer det att bedri-
vas olika typer av verksam-
het som exempelvis försko-
la, familjecentral och LSS-
boende, berättar Owe Lång.

Stora satsningar har också 
gjorts på att förbättra utemil-
jön. Grönytor har öppnats 
upp och dessutom kommer 
bostadsområdet att ljussät-
tas.

– Vi har hämtat inspiration 
från Alingsås och tagit hjälp 
av experter. Det kommer att 

bli oerhört effektfullt och ett 
lyft för Ekaråsen, säger Owe 
Lång.

Inflyttning sker successivt 
under vintern och i mitten av 
januari ska samtliga hyresgäs-
ter vara på plats.

– Så gott som alla lägenhe-
ter är tingade, det finns bara 
någon enstaka kvar. Området 
har blivit så attraktivt som vi 
hoppades att det skulle bli. 
Vi har fått ett omvänt förhål-

lande och istället för att folk 
flyr Ekaråsen är de nu villi-
ga att flytta hit, avslutar Owe 
Lång.

Ekaråsen förvandlas till attraktivt bostadsområde
– Leifabs satsning har slagit väl ut

Leifabs vd, Owe Lång, blickar ut över bostadsområdet Ekaråsen som genomgått en total för-
vandling. I mitten av januari ska samtliga hyresgäster vara på plats i de nyrenoverade hus-
kropparna.

I LILLA EDET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

LILLA EDET. Lilla Edets 
IF har gått in med en 
ansökan om bidrag för 
att anlägga en konst-
gräsplan i centrum.

Ansökan har skickats 
till kommunstyrelsen.

– Det finns ett stort 
fotbollsintresse i kom-
munen och ska vi 
kunna erbjuda våra 
ungdomar möjligheten 
att utvecklas är en 
konstgräsplan en viktig 
pusselbit, säger Anders 
Johansson, ordförande 
i Lilla Edets IF.

Lilla Edets IF har cirka 400 
medlemmar fördelade på fyra 
flicklag och åtta pojklag. Ål-
dersspannet sträcker sig från 
de yngsta 7-åringarna upp 
till seniorer. Föreningen har 
som mål att arbeta med en 
verksamhet som syftar till att 
kunna utveckla och aktivera 
flickor och pojkar till en me-
ningsfull fritid.

– En konstgräsplan skulle 
underlätta för oss att ge flickor 
och pojkar likvärdiga möjlig-
heter att utöva sin idrott. Ska 

Lilla Edet hänga med i den 
fortsatta framtida utveckling-
en är en konstgräsplan nästan 
ett måste, säger Anders Jo-
hansson och tillägger:

– Bristen på goda tränings-
möjligheter skulle undanröjas 
genom en konstgräsplan.

Styrelsen för LEIF inser gi-
vetvis att det inte kan byggas 
konstgräsanläggningar i alla 
kommundelar och ser det 
därför som en självklarhet att 
en ny anläggning skulle vara 
till för samtliga kommunens 
fotbollsklubbar, placerad i 
centrum och med ett huvud-
ansvar på Lilla Edets IF.

Var vill ni att konstgräs-
planen ska vara belägen?

– Det finns två alterna-
tiv som vi ser det. Antingen 
på skolans plan, vilket också 
skulle vara till gagn för elever-
na på Fuxernaskolans fotbolls-
profil. Ett annat förslag är att 
göra om Stommens grusplan 
till en konstgräsanläggning, 
säger Anders Johansson.

Kostnaden beräknas uppgå 
till 3-5 miljoner kronor bero-

ende på var planen placeras 
och vilka markarbeten som 
krävs.

– Vi har inte sagt att kom-
munen ska stå för alla kost-
nader, men vi vill åtminsto-
ne få igång en 
diskussion i 
ärendet. Det 
är jättevik-
tigt för att vi 
inte ska halka 
för långt efter 
övriga kom-
muner, säger 
Johansson.

Faktum är 
att Lilla Edets 
kommun och 
Ale kommun 
är ensamma 
i regionen 
om att inte 
kunna erbju-
da sina fot-
bollsklubbar 
någon konst-
gräsplan. I 
Ale är emel-
lertid dis-
kussionerna 

igång och mycket tyder på att 
det finns en plan där under 
2009 och då förblir Lilla Edet 
en svart fläck på fotbollskar-
tan. Hemska tanke!

JONAS ANDERSSON

LEIF ansöker om konstgräsplan
– Lilla Edets kommun en svart fläck på fotbollskartan

Här, alldeles i närheten av Fuxernaskolan, föreslår Lilla Edets IF att en framtida konstgräs-
plan skulle placeras. Ett annat alternativ är Stommens grusplan.

Välkommen att beställa tid på 
0707-163371
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