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LILLA EDET. Till skill-
nad från många övriga 
delar av landet råder 
det fortsatt god aktivi-
tet på fastighetsmark-
naden i Lilla Edet.

Niclas Grönvall på 
Fastighetsbyrån har 
inte upplevt någon ned-
gång trots den rådande 
finanskrisen.

– Våra flesta kunder 
kommer från Göteborg 
och de upplever att 
de får mycket hus för 
pengarna här i Lilla 
Edet.

Fastighetsbyrån slog upp 
dörrarna i Lilla Edet vid mil-
lennieskiftet. I åtta år var det 
Ann Eriksson som servade 
kunderna, men sedan 2008 
är det Niclas Grönvall som 
är stationerad fastighetsmäk-
lare.

– Fastighetsbyrån är en del 
av Swedbank. Alla kontor är 
franchiseägda och det här 
i Lilla Edet, liksom det i 
Trollhättan, ägs av Daniel 
Engman, förklarar Niclas 
Grönvall.

Fastighetsbyrån huserar 
numera i före detta Edetmäk-
larnas lokaler vid centrum-
torget. Trots rådande finans-

kris säljs många objekt, fö-
reträdelsevis är det invånare 
från Göteborg som söker villa 
i tätorten eller i Lödöse.

– Husköparnas intresse 
riktar sig i första hand till cen-
trala Lilla Edet och Lödöse. 
En fastighet i den södra kom-
mundelen betingar också ett 

något högre pris. Köparna 
får emellertid mycket hus 
för pengarna i Lilla Edets 
kommun, snittvillan ligger 
på drygt en miljon kronor att 
jämför med Ale kommun där 
motsvarande siffra är 1,8 mil-
joner och Göteborg 2,9 mil-
joner, säger Niclas Grönvall.

– En tydlig bild som vi kan 
se är att kunderna kommer 
från Göteborg, de flesta barn-
familjer som har hyresrätt 
och som söker efter en villa. 
Efterfrågan är som störst på 
välskötta hus som inte kräver 
så mycket renoveringsarbete. 
På dessa objekt blir det ofta 

budgivning, säger Grönvall.
Vad är främsta skälet 

till att man som Götebor-
gare vill bosätta sig i Lilla 
Edet?

– Priset är tveklöst det vik-
tigaste argumentet, sedan är 
det möjligheten till bra kom-
munikation. Att vägutbygg-

naden är säkerställd liksom 
beslutet om tågstopp i Lödöse 
betyder mycket. Enligt Väg-
verkets beräkning ska det i 
framtiden ta 30 minuter med 
bil från Lilla Edet till Göte-
borg och med tåget cirka 20 
minuter.

Förutom det geografis-
ka läget mellan Göteborg 
och Trollhättan, vad ser du 
för plusvärden med att bo i 
Lilla Edet?

– Det finns en småskalig-
het att vara stolt över. Jag bor 
själv i Lilla Edet och trivs jät-
tebra. Vi har vår jättevack-
ra natur med älven som ett 
element. Dessutom är det 
mycket projekt på gång, ta 
bara centrumbebyggelsen 
som ett exempel. Det andas 
optimism.

Du tror på Lilla Edet 
som en framtidskommun?

– Definitivt och det är den 
rådande fastighetsmarknaden 
ett levande bevis för, avslutar 
Niclas Grönvall.

Fortsatt bra rörelse på fastighetsmarknaden
– Göteborgare köper hus i Lilla Edet

Fastighetsmäklare Niclas Grönvall märker av ett stort intresse från företrädelsevis Göteborgare som vill köpa hus i Lilla 
Edet.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

www.battrebil.se

Varmt välkomna
Varmt välkomna 

till oss påtill oss på 

Bättre bil!Bättre bil!

Nödingevägen 2 • Tel: 0303-960 96

- Fullserviceverkstad
- Däckverkstad
- Hjulinställning
- Däckhotell
- Plåt- & lackverkstad
 (Vi jobbar med alla försäkringsbolag)

AUKTORISERAD ELLER INTE
Sedan EU beslutat om gruppundantaget kan inte 
märkesverkstäder längre knyta upp din bil och 
dess service till sig. Du är fri att välja var du vill 
serva din bil utan att riskera att du inte får några 

garantier och sämre andrahandsvärde.

Vi har altid ett 40-tal välvårdade bilar, 
besök vår hemsida www.battrebil.se

Fri lånebilFri lånebil
vvid bokadid bokad sserviceervice

RänRäntetefri avbefri avbetalningtalning i Bil- & däckverkstadi Bil- & däckverkstad

Roll-up du 
kan lita på!
monterade 
och klara 
Mitt ditt motiv från           1990:-

4-färgs-
kopiering i 
alla format!


