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LÖDÖSE. Framtidstron 
är stark hos Ica-hand-
lare Lars Hansson.

Den rådande finans-
krisen låter inte inverka 
på om- och tillbygg-
nadsprojektet för Mat-
kassen.

– Det här har vi pla-
nerat länge. Vi har haft 
en jämn och stigande 
omsättningsökning de 
senaste sex åren varför 
detta känns helt rätt, 
säger Lars till lokaltid-
ningen.

Runt påsk flyttar Rubb & 
Stubb in i nyrenoverade loka-
ler i den norra delen av torg-
byggnaden i Lödöse. Kurres 
Byggshop och Lödöse Städ 
har i sin tur flyttat från torget 
till andra sidan Klostergatan 
för att ge Matkassen möjlig-
heten att växa.

– Idag har vi en totalyta på 
750 kvadratmeter, men efter 
att om- och tillbyggnaden är 
klar blir ytan 855 kvadratme-
ter, säger Lars Hansson.

Så fort frisersalongen har 
flyttat sin verksamhet kommer 
arbetet att ta sin början. Det 
nyvunna utrymmet ska ge 
plats för post och spel.

– Vi ska koncentrera servi-

cen till entrén och det gäller 
också apoteksdelen som flyt-
tas till den så kallade förbu-
tiken. Här kommer vi också 
att placera en kaffeautomat 
där det blir självservering, 
förklarar Lars Hansson och 
fortsätter:

– Med den här föränd-
ringen förbättrar vi utrymmet 
för våra spelkunder, som i sin 
tur inte utgör något hinder 
för våra matkunder. Det är 
positivt för alla parter.

Varför den här sats-
ningen i en lågkonjunktur?

– Den har vi inte märkt av 
här i Lödöse. Vi har haft en 

jämn och stabil utveckling 
och gått från en omsättning 
på 24 miljoner kronor till 34 
miljoner kronor under de 
senaste sex åren. Vi har växt 
i lagom takt och det känns 
jättebra. Dessutom tror jag 
starkt på Lödöse och dess 
framtid. Vi skulle behöva ha 
mer fackhandel på sikt, men 
kan vi visa att det går bra för 
oss kan nog andra också vara 
beredda att satsa. Ju mer ser-
vice vi kan erbjuda, desto lätt-
tare är det att sälja tomter. Allt 
hänger ihop. 

Vilket segment är det 
som står för den största 
omsättningsökningen?

– Sallad och färdigmat är 
två tydliga områden.

I samband med om- och 
tillbyggnaden passar Lars 
Hansson också på att göra en 
satsning på butikens färskva-
rudel. Mjölk- och ostkylen 
kommer att bytas ut.

– Ambitionen är att vi ska 
vara klara någon gång under 
maj-juni, avslutar Lars Hans-
son.

Matkassen i startgroparna för om- och tillbyggnad
– Lars Hansson tror på Lödöse och dess framtid
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Ica-handlare Lars Hansson ska snart förverkliga sina om- 
och tillbyggnadsplaner för Matkassen. Bland annat ska 
spelet beredas större och bättre plats.

LÖDÖSE. Elva bostä-
der planeras att uppfö-
ras på grönområdet vid 
Wallströmsliden.

Går allt som planerat 
sker byggstart nu i vår.

– Det hänger ihop 
med hur stort intres-
set verkar, men vår 
förhoppning är att pro-
jektet snart ska kunna 
ta sin början, säger 
Sven Karlsson och 
Bengt-Åke Gustafson, 
som tillsammans driver 
bolaget Bo Bra i Lilla 
Edet.

Det råder brist på bostads-
rätter i Lilla Edets kommun. 
Framförallt har den äldre 
generationen, som bestämt 
sig för att sälja sin villa, i 
många fall svårt att hitta ett 
attraktivt boende i hem-
kommunen. Byggnationen 

i Lödöse vänder sig just till 
denna målgrupp.

– Det blir enplans radhus, 
som är tänkt som ett livs-
långt boende. Alla ytor är 
planerade sådana att man ska 
kunna bo där livet ut. Allt är 
i ett plan och det är tröskel-
fritt, berättar Sven Karlsson.

Storlekarna på lägenhe-
terna varierar från 80-90 
kvadratmeter, tre- och fyra-
rummare finns att välja på.

– Den som kommer in i ett 
tidigt skede har också möj-
lighet att påverka utform-
ningen. Vi bygger enligt en 
konstruktion som gör att det 
går att ändra planlösning, 
säger Sven Karlsson.

Insatsen blir omkring 990 
000 kronor med en tillhö-
rande månadsavgift på cirka 
4 700 kronor. Svensk Fast-
ighetsförmedling i Nödinge 
sköter försäljningen av de 
nya bostadsrätterna och 

vittnar om ett relativt stort 
intresse.

– Marknaden är som 
bekant lite svajig, men nu har 
mäklaren haft ute annons och 
det finns ganska många som 
säger sig vara intresserade. 
Efterfrågan styr naturligtvis 
när vi sätter spaden i backen. 
Blir det som vi hoppas så sker 
inflyttning i de första lägen-
heterna till vintern, säger 
Bengt-Åke Gustafson.

Varför väljer ni att bygga 
just i den södra kommun-
delen?

– Det var tomten som vi 
fastnade för och såg möjlig-
heterna till ett bra boende 
omgiven av vacker grönska. 
Varje lägenhet kommer att 
få egen trädgård. Närheten 
till god kommunikation och 
affär var naturligtvis bitar 
som också spelade in, avslu-
tar Bengt-Åke Gustafson.
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Seniorbostäder byggs i Lödöse
– Byggstart kan ske redan i vår

Bengt-Åke Gustafson och Sven Karlsson driver tillsammans Bo Bra i Lilla Edet, som planerar 
att uppföra seniorbostäder i centrala Lödöse.

I april startar en om- och tillbyggnad av Ica Matkassen i 
Lödöse.

LÖDÖSE. Torsdagen den 
19 mars 2009 blev ett 
historiskt datum.

Ur två föreningar 
bildades en helt ny, 
Lödöse Nygård Idrotts-
klubb.

– Vi har insett verk-
ligheten och beslutet 
känns helt rätt, säger 
Peter Andersson, 
tidigare ordförande i 
Lödöse BK.

Det var ett välbesökt årsmöte 
i Tingbergsskolans matsal, 
som gav sitt fulla stöd till 
samgåendet mellan Lödöse 
BK och Nygårds IF. Samar-
bete har skett på ungdomssi-
dan under en följd av år och 
så även inom seniorfotbollen 
sedan ett par år tillbaka.

– Vi har vuxit ihop och 
tror att detta är bäst för fram-
tiden. Vi har arbetat intensivt 
under ett och ett halvt år för 
att ro detta i land, säger Peter 

Andersson.
Den nya föreningen 

kommer att bestå av cirka 500 
medlemmar och i samband 
med årsmötet röstades den 
första styrelsen fram. Timo 
Stegeman (ordförande), 
Anders Johansson, Peter 
Johansson, Andreas Gus-
tavsson, Tore Andersson, 
Sofia Johansson, Susanne 
Jönsson, Mikael Lundberg 
och Gert-Ove Andersen 
fick förtroendet att leda för-
eningen under 2009. Valbe-
redning: Peter Andersson, 
Mattias Johansson, Lars 
Pettersson och Tommy 
Andersson.

Historiska bildandet
På plats för att ta del av det 
historiska bildandet fanns 
bland andra ordföranden 
i Västergötlands Fotboll-
förbund, Gerhard Sager, 
samt Sven Knutsson från 
SISU som varit föreningarna 
behjälplig med att ta fram det 

nya ramavtalet.
– Speldräkten kommer att 

bli vit och tanken är att vi ska 
bedriva verksamhet såväl i 
Nygård som i Lödöse. Detta 
för att hålla fotbollsintres-
set vid liv i båda samhällena, 
säger Peter Andersson till 
Alekuriren.

Så stridsyxan mellan de 
båda ärkerivalerna är nu 
nedgrävd för gott?

– Ja, det kan jag lova att 
den är. Nu är det samarbete 
som gäller. Jag är överty-
gad om att detta är framti-
dens melodi, avslutar Peter 
Andersson.

Gamla ärkerivaler har gått samman
– Lödöse Nygård Idrottsklubb är bildad
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info@alekuriren.se Timo Stegeman (Nygårds IF) och Peter Andersson (Lödöse BK) konstaterar glatt att två för-

eningar blivit en. I torsdags bildades Lödöse Nygård Idrottsklubb. 


