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LILLA EDET. – Jag är 
glad över att vi har 
träffat en överenskom-
melse, men inte helt 
nöjd med att vi inte får 
någon komplett trafik-
plats.

Det säger kommu-
nalrådet i Lilla Edets 
kommun, Bjarne Färj-
hage (C).

Lilla Edets kommun 
skjuter till 6,27 miljo-
ner kronor för att få till 
stånd ett så kallat öra i 
Alvhem och på så sätt 
öka tillgängligheten till 
tågstationen i Ting-
berg.

Överenskommelsen med 
Vägverket innebär att det blir 
en trafikplats i Alvhem, men 
ingen komplett. För Lilla 
Edets kommun är emellertid 
uppgörelsen av stor betydelse 
ur två hänseenden.

– Först och främst handlar 
det om att öka möjligheten 
för invånarna att kunna ta 
tåget. För att folk ska välja 
tåget framför bilen måste 
tillgängligheten var god plus 
att biljettsystemet ska vara 
enkelt, säger Bjarne Färjhage 
och tillägger:

– Sedan har vi den plane-
rade utvecklingen av Lödöse. 
Vi har hela tiden hävdat att 
en trafikplats är en fördel för 
den expansionen.

Totalkostnaden för trafik-
platsen i Alvhem kommer att 
landa på 8 miljoner kronor. 
Vägverket skjuter till 1 
miljon kronor, Ale kommun 
730 000 kronor och res-
terande del, 6,27 miljoner 
kronor, ska betalas av Lilla 

Edets kommun.
Hur ser du på att ni får 

ta en så stor del av notan?
– Vi har hela tiden varit 

beredda att ta vårt ekono-
miska ansvar, men jag är 
lite besviken över att andra 
finansiärer inte tagit sin del, 
säger Färjhage.

När ska pengarna beta-
las och hur ska ni skapa 
utrymme till den här inves-
teringen?

– Pengarna ska betalas när 
vägen slutbesiktigas 2011/12. 
Vi kommer inte att ändra de 
ekonomiska förutsättning-
arna i mål- och resursplanen 

för innevarande år, däremot 
gör vi en avsättning för ända-
målet 2010 och sprider ut 
kostnaden över flera år.

Var det politisk enighet 
i frågan?

– I december var det inte 
det, då ärendet blev åter-
remitterat. Vi hade ett extra 
möte nu i januari och då var 
alla eniga. Det kändes bra.

Trafikplatsen i Alvhem 
innebär att det blir en avfart 
norrifrån och en påfart söde-
rut.

JONAS ANDERSSON

Grönt ljus för trafikplats i Alvhem

Lilla Edets kommunalråd, Bjarne Färjhage (C).

– Lilla Edets kommun bidrar till finansieringen

– Det känns bra. Jag blev 
smickrad över erbjudandet 
från Ica och tvekade aldrig 
att tacka ja. Alternativet 
hade varit en utomstående 
person, som inte kände till 
verksamheten. Jag har ändå 
arbetat här i 14 år och haft 
både Lennart och Martin 
Boström som chef.

Hur går rekryteringen 
av ny köpman?

– Rekryteringsprocessen 
pågår och tidsplanen är att 
vi ska ha en ny köpman på 
plats 1 maj eller möjligtvis 1 
juni. Ica är väldigt mån om 
att det blir rätt person, som 

värnar Boström som varu-
märke och den anda som 
finns här.

Vad präglar Ica Boström 
som du ser det?

– Det är svårt att sätta 
fingret på det, men vår 
affärsidé är att erbjuda Lilla 
Edet-borna det där lilla 
extra. Idag omfattas det 
begreppet av ett eget bageri, 
eget café, heminredning 
och så vidare. Vi ska ha de 
produkter som efterfrågas 
och som ortsbo ska man inte 
behöva ge sig iväg till Troll-
hättan för att finna det man 
söker. Först och främst är vi 

en dagligvaruhandel, det är 
kärnverksamheten, men det 
finns också något mer.

Hur ser personalsitua-
tionen ut idag?

– Vi är en relativt stor 
arbetsgivare i Lilla Edets 
kommun. På lönelistan finns 
drygt 50 personer och ska 
vi omsätta det till heltids-
tjänster blir det ungefär 35. 
Det krävs eftersom vi håller 
öppet 98 timmar i veckan.

Hur var julhandeln?
– Försäljningen var bra 

och januari har också börjat 
på ett positivt sätt.

JONAS ANDERSSON

...Niclas Ivarsbo, tidigare butikschef men numera tillför-
ordnad vd på Ica Boström i Lilla Edet, som tog över ansva-
ret efter Martin Boström i början av december.

Hur trivs du i din nya roll?

Hallå där...
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Vi är inte nöjda förrän du är nöjd.
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SVERIGEPREMIÄR!
Nu i helgen visar vi för första gången Laika Caravans 
två nyheter Rexos Line 800L (helintegrerad) och 
Kreos 5001(Alkov).  JR Larm visar även utrustning till 
husbilar,  Varmt välkomna på premiärfest! 


