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Fastighetsbolaget VGL 
Development vill satsa på 
Lilla Edet och avser att 
bygga ett nytt centrumhus 
mitt i Lilla Edet. Målet är att 
vitalisera centrum, skapa nya 
boendeformer och bättre 
handelsmöjligheter för kom-
munens invånare. 

I förra veckan presente-
rade entreprenören Ken-
neth Myrvold det nya 
fastighetsprojektet ”Cen-
trumhuset”, efter att exploa-
teringsavtalet med kommu-
nen blivit undertecknat och 
klart. Tidigare har ett plan-
program med efterföljande 
detaljplan samt markanvänd-
ningsavtal upprättats. 

Centrumhuset planeras 
att rymma 38 bostadsrätts-
lägenheter i två plan samt på 
bottenplan inhysa närmare 
3000 m2 nya butiksytor. Det 
finns idag stort intresse från 
detaljhandeln att hyra de 
nytillkomna butiksytorna. 
När det gäller bostäderna 
kommer man inom kort att 
påbörja försäljningen genom 

Fastighetsbyrån och så fort 
som man har skrivit avtal 
för 60 % av bostadsrätterna 
avser man att sätta spaden i 
marken och påbörja byggna-
tionen.

Kenneth Myrvold är 
hemmahörande i Strömstad 
och har under de senaste 
åren genomfört ett antal 
nybyggnationer med cen-
trumutveckling. Myrvolds 
förvaltningsbolag Ream äger 
fastigheter i såväl Mariestad, 
Strömstad som i Bengtsfors 
och Dals-Långed. 

Myrvold tror på en 
utveckling av handelsstruk-
turen i Lilla Edet och menar 
att handelsetableringar i 
Centrumhuset kommer att 
skapa många nya arbetstill-
fällen och positiva handels-
flöden som tidigare har gått 
utanför kommunens gränser. 

– För 150 år sedan var 
Lilla Edet ett handelscentra, 
det finns potential att ta 
tillbaka lite av det historiska 
epitetet, menar Kenneth 
Myrvold och tillägger att 

samarbetet med Lilla Edets 
kommun har varit mycket 
gott under projektets gång.

– Planprogrammet över 
centrum skall i framtiden 
följas upp av fler detaljpla-

ner, säger kommunalrådet 
Bjarne Färjhage (C). 

Ombyggnationen av Fol-
kets Hus är också en del av 
förnyelsen i centrum.
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Nytt centrumhus planeras i Lilla EdetRösta i EU-valet den 7 juni
Du och alla andra svenskar har hittills 

betalat mer än 300 miljarder kronor till EU. 
Vad har du fått tillbaka? 

Om du inte är skånsk storbonde eller byråkrat i 
Bryssel har du antagligen inte fått något alls.

Vi vill sluta kasta pengar i det svarta hål som kallas 
EU. De miljarder vi varje år betalar skulle räcka till 50 
000 fl er barnskötare i Backa, sjuksköterskor i Sjöbo 

och lärare i Lästringe.

Välj Vänsterpartiet

den 7 juni

Folkets Hus är en del i centrumutvecklingen i Lilla Edet. Nu 
planeras det också för ett nytt centrumhus.

Ge Europas fattigaste Ge Europas fattigaste 
barn en sommar!barn en sommar!

Moldavien är Europas fattigaste land. Här lever många barn under extremt svåra förhållanden. Rinnande vatten 
och avlopp är ingen självklarhet. De mest utsatta försöker Budesti kommun erbjuda ett sommarläger under tio 
dagar. Syftet är att ge dem framtidstro, god mat, roliga aktiviteter – kort och gott – en sommar att minnas.
I år blir det inget läger om inte vi hjälper till. Budesti kommun har sedan några år tillbaka ett visst utbyte med 
Ale. Nu behövs ett akut bistånd. Målet är att samla in 60 000 kronor till att förverkliga sommarlägret för 100 
utsatta barn. Det är bråttom. Insamlingen pågår till 14 juni 2009.
Stödföreningen VAKEN leder insamlingen. Här gör även en liten peng en stor insats!

Ge dem ditt stöd! Bankgiro: 5344-4923

STÖDFÖRENINGEN VAKEN
Märk bidraget

"Moldavien"

Lions Klubb ALE

Vi har skänkt 1000 kr eller mer! (Avstämt 22/5)
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