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LÖDÖSE. Lödöse har 
anor som en av Sve-
riges äldsta städer 
och mest betydande 
hamnar genom histo-
rien.

Orten brukar ofta 
benämnas som Göte-
borgs föregångare och 
nu ser samhället ut att 
gå en ny storhetstid till 
mötes, där förberedel-
serna pågår för fullt för 
att locka nya invånare 
till trakten.

– Lödöse kommer 
att bli ett alldeles 
utmärkt alternativ för 
Göteborgsfamiljer. Det 
finns miljoner att spara 
i boendekostnad och 
med ett pendlingsav-
stånd på endast 20 
minuter in till centrala 
stan när väg- och järn-
vägen är fullt utbyggd, 
säger samhällsbygg-
nadschef Paul Mäkelä.

Det närmaste halvåret 
kommer det att hända en hel 
del i södra Lödöse, Ting-
berg och Pingstalund. Det är 
många olika byggprojekt som 
ska vara färdiga till dess att 
tågtrafiken släpps på i slutet 
av 2012.

– Det pågår ett planpro-
gram för södra Lödöse. Det 
innebär att vi ska titta över 
hur vi kan binda ihop Alvhem 
och Lödöse tätort. För kom-
munens del handlar det om 
att förbereda med vatten, 
avlopp, gator samt gång- och 
cykelvägar, säger Paul Mäkelä 
och fortsätter:

– Parallellt med det arbe-
tet måste vi också ta hänsyn 
till natur- och kulturvärden. 
Det är en del frågetecken att 
räta ut.

Klart till våren
Planprogrammet beräknas 
vara klart till våren. Skälet 
till att det brådskar är givet-
vis att alla planerade projekt 
ska kunna hinna genomför-
as i tidsmässig samstämmig-
het med väg- och järnvägsut-
byggnaden.

– När vi ser till Ting-
berg/Pingstalund finns det 
ett oerhört stort intresse från 
marknaden, vilket ytterligare 
ger oss motiv och samtidigt 

krav på att komma igång med 
nästa exploateringsområde. 
Vi har passerat den första ut-
byggnadsetappen och nu är 
det dags för nästa steg i ut-
vecklingen, säger Mäkelä.

Ligger ni i fas med pla-
neringen?

– Man önskar alltid att 
man låg lite längre fram, 
men faktum är att vi inte kan 
arbeta fortare än vad vi gör. 
Vi måste sälja tomter innan 
vi kan gå vidare. Vi har ingen 
kassa för att finansiera områ-
det, utan det är marknaden 
som styr och vi följer med 
intresset.

– Det gäller dock att vi har 
tomter klara då tidsfaktorn är 
avgörande för många män-
niskor. Man är inte beredd att 
avvakta ett husbygge i flera år, 
utan det är oftast det närmas-
te året som hägrar.

Två exploatörer har visat 

sitt intresse för Tingberg/
Pingstalund i samtal med 
kommunens representanter. 
Det handlar om Mjöbäcks-
villan och Globalhus.

– Mjöbäcksvillan har ett 
intressant koncept med en av 
Sveriges största småhuskon-
cern bakom sig. De vill bygga 
kooperativa hyresrätter. Glo-
balhus avser att bygga tek-
niskt funktionella passivhus 
som ger väldigt låga energi-
värden, säger Mäkelä.

Hoppas på utveckling
Paul Mäkelä tror och hoppas 
mycket på en utveckling 
kring den nya tågstationen. 
Med tomtpriser som bara 
är en tredjedel, eller rentav 
en femtedel, jämfört med de 
centrala delarna av Göteborg 
så borde Lödöse kunna locka 
många nya invånare.

– Ju fortare vi får inflytt-

ning desto bättre är det för 
Lödöse och Lilla Edets 
kommun. Det genererar ett 
större kundunderlag för den 
kommersiella handeln och 
ökar samtidigt skatteintäk-
terna, säger Paul Mäkelä.

– De som väljer att flytta 
hit erbjuds en bra kommunal 
service, ingen kö till barn-
omsorgen och med en skola 
som har väldigt gott renom-
mé. I Lödöse finns dessutom 
ett aktivt föreningsliv och den 
anda och attityd som råder 
bland befolkningen utgör en 
god grund för en positiv ut-
veckling av samhället.

Projektledare är Åse Nyberg, 
tidigare marknadschef på 
Västarvet men som numera 
jobbar med marknadsföring 
på Västra Götalandsregionen. 
Hon jobbar med en modell av 
Kapferer för att bygga varu-

märken/kärnvärden för både 
företag och kommuner.

– Det handlar om att ta 
fram en varumärkesplattform 
för Lödöse södra. Ett drygt 
30-tal personer är involvera-
de i dessa workshops. Det är 

politiker, tjänstemän, företa-
gare och exploatörer, berättar 
Helene Evensen.

– Det är en svår, men in-
tressant process. Arbetet ska 
bilda en grund för marknads-
föringen av Lödöse södra. 
Vi ska inte förändra någons 
åsikt, däremot ska vi destillera 
fram värdeord. Ibland menar 
vi samma sak, men använder 
olika ord, avslutar Helene 
Evensen.
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Om en månad börjar järnvägsutbyggnaden på sträckan Hede-Älvängen och kommunen har 
stora planer för området Tingberg/Pingstalund och Lödöse södra.

Paul Mäkelä, samhällsbyggnadschef i Lilla Edets kommun. 

Workshop kring Lödöse södra
LÖDÖSE, Just nu hålls ett antal workshops kring 
varumärket Lödöse södra.

Vad står Lödöse södra för idag och hur vill man 
att området skall uppfattas i morgon?

– Det handlar om att ta fram gemensamma vär-
deord, säger näringslivsutvecklare Helene Even-
sen.
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