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Det var i höstas som det het-
tade till mellan Migrations-
verkets generaldirektör Dan 

Eliasson och Bjarne Färj-
hage. Eliasson kritiserade 
Lilla Edets kommun för att 

man inte hade någon egen 
anläggning för mottagande 
av ensamkommande barn.

– Vi blev hårt kritiserade 
på som vi ansåg på felaktiga 
grunder. Detta ledde till att 
Göteborgsregionen tog en 
kontakt med Migrations-
verket om man hade en ny 
inställning som man ville ge 
till känna. Tjänstemän på 
Migrationsverket förklarade 
att så inte var meningen och 

att GR:s modell var ett bra 
sätt att arbeta på, berättar 
Färjhage.

Bjarne Färjhage var också 
i kontakt med regeringens 
samordningsman för dessa 
frågor, Björn Eriksson, som 
visade förståelse för Lilla 
Edets reaktion och som 
lovade att reda ut oklarheter 
i frågan.

– Nu föreslår vi kommun-
styrelsen att teckna ett avtal 

som innebär att vi tar ansva-
ret för fem ensamkommande 
barn, säger Bjarne Färjhage.

Vad det gäller kommu-
nens flyktingmottagning i 
övrigt föreslås kommunsty-
relsen att teckna ett avtal 
med Migrationsverket för 
30 personer. Nämnas bör att 
oppositionen ville teckna ett 
avtal för mottagande av 50 
flyktingar.

JONAS ANDERSSON

Nytt avtal med Migrationsverket
Det var i höstas som Migra-
tionsverkets generaldirek-
tör Dan Eliasson hamnade 
i hetluften när han gick ut 
och kritiserade Lilla Edets 
modell för att hantera en-
samkommande barn. 

Under de senaste åren har 
allt fler företag i Lilla Edet, 
Kungälv och Ale genomgått 
miljöutbildning, i samarbete 
med Ale Utveckling, Före-
tagscentrum i Lilla Edet och 
näringslivskontoret i Kung-
älv. Miljöarbetet är precis 
som all annan verksamhet 
i ständig förändring och 

därför har de tre kommu-
nerna gemensamt låtit starta 
upp ett miljönätverk för sina 
miljödiplomerade företag.

– Syftet med miljönätver-
ket är att bidra med inspira-
tion, ny kunskap och skapa 
ett nätverk kring temat 
miljö. Tanken är att träffas 
ett par gånger om året och 

första gången är nu den 3 
februari på Alelion Batteries 
i Nödinge, förklarar Helene 
Evensen.

Presentation
På programmet står bland 
annat presentation av projek-
ten Alelion Batteries AB samt 
Adapt AB – nya batterifor-
mer och ombyggnad av Fiat 
till elbilar – som kommer att 
presenteras av Håkan Sand-
berg. Vidare så kommer 
Malin Planander att berätta 
om hur Göteborgs Univer-
sitet kan bistå företag i deras 
miljöarbete.
På ämnet miljö kan för 
övrigt nämnas att Lilla Edets 
kommun, genom det statliga 

klimatinvesteringsprogram-
met, fått möjligheten att ge 
bidrag vid köp av gas- eller 
etanolfordon. De som kan få 
bidrag vid köp av ny bil och 
lätt lastbil med biogas- eller 
etanoldrift är privatperso-
ner, kommunala verksamhe-
ter och företag i Lilla Edets 
kommun.

– Bidraget ges för köp eller 
leasing/hyra i tre år och beta-
las ut i mån av medel enligt 
”först till kvar”. Sista ansök-
ningsdag för bidrag är den 
31 mars i år, berättar Helene 
Evensen.

JONAS ANDERSSON

Miljönätverk för diplomerade företag

Miljödiplomerade företag i Lilla Edet, Kungälv och Ale in-
bjuds till en miljönätverksträff på Alelion Batteries nästa 
onsdag. Där kommer Håkan Sandberg bland annat att prata 
om nya batteriformer och ombyggnad av Fiat till elbilar.                       

LILLA EDET. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslår kommunstyrelsen att teckna ett nytt 
avtal för ensamkommande barn.

Det skulle i så fall bli ett avtal liknande det som 
signerades med Migrationsverket 2008.

– Det innebär fem barn som vi i Lilla Edets 
kommun tar ansvar för, säger kommunalrådet 
Bjarne Färjhage.

LILLA EDET. Förvand-
lingen är total!

Folkets Hus har inte 
bara renoverats, fast-
igheten har fått en helt 
ny skepnad.

– Det är skillnad som 
natt och dag, säger 
chefen Tommy Hallen-
berg.

Lilla Edet-borna är att gra-
tulera. Nya Folkets Hus, som 
invigs den 13 februari, har 
visserligen kvar sin ursprung-
liga placering, men det är 
egentligen allt. Såväl skalet, 
det vill säga fasaden, samt det 
arbete som har gjorts invän-
digt överträffar till och med 
Tommy Hallenbergs högt 
ställda förväntningar.

– Det här blir faktiskt 
bättre än vad jag hade vågat 
hoppas på. Det har varit en 
relativt kort byggperiod sett 
till omfattningen av pro-
jektet. Den 1 juni startade 
bygget och den 13 i nästa 
månad ska allting vara klart 
för invigning, säger Hallen-
berg och fortsätter:

– Det känns naturligtvis 
oerhört tillfredsställande 
och det är oerhört roligt att 
Lilla Edet nu får en av lan-
dets 20 modernaste biogra-
fer. Den tekniska utrustning 
som det här huset förses med 
är enorm. Vi kommer att 
erbjuda 3D och digitalt samt 

ha satellitsändningar från 
hela världen via ett avtal Fol-
kets Hus och parkers riksor-
ganisation har med Metro-
politan i New York. 

Det är inte bara biograf-
besökarna som kommer att 
märka av de alla tekniska 
faciliteter och bekvämlighe-
ter som Folkets Hus har att 
erbjuda. Samtliga lokaler är 
försedda med inbyggda hög-
talare, projektorer och till-
hörande filmdukar.

Möjligheter
– Det ger oss oanade möjlig-
heter. Ta till exempel restau-
rangen där vi kan ha sport-
sändningar i HD-kvalitet, 
säger Tommy och tillägger:

– Positivt är att vi kan 
erbjuda bästa möjliga service 
för kurs- och konferensgäs-
ter. Våra gäster får en kod 
som innebär att de får till-
gång till ett trådlöst nätverk.

Tommy Hallenberg är 
övertygad om att Folkets 
Hus kommer att skapa posi-
tiva effekter för kommunen. 
Det har han redan fått indi-
kationer på.

– Det har ringt folk från 
både Stenungsund och 
Uddevalla som vill komma 
hit för att se på 3D-bio. I 
samband med ombyggna-
den har vi också passat på 
att utforma en ny hemsida, 
så att det ska gå  att beställa 

biobiljetter direkt på nätet. 
225 fasta platser kommer vi 
att ha samt två handikapps-
anpassade.

Ny känsla
Restaurangen är värd ett sär-
skilt omnämnande. I modern 
och stilren design kommer 
det att serveras mat veckans 
alla dagar.

– Det är en helt ny känsla 
jämfört med tidigare. Den 
är svår att beskriva, utan ska 
upplevas, säger Hallenberg.

Invigningsfesten kommer 
att pågå i en dryg vecka, med 
start lördagen den 13 febru-
ari. Det inleds med öppet 

hus och en rad olika aktivi-
teter. På programmet står 
bland annat en 3D-konsert 
med U2, konstutställning 
med Anna Wernerliv och 
Elisabeth Ingvarsson, Kultur 
i baren, visning av filmen 
”Det regnar köttbullar” och 
mycket, mycket mer.

– Invigningsprogrammet 
är inte fastställt i sin helhet 
ännu, men målsättningen är 
att få till ett varierat utbud 
som passar en bred målgrupp, 
säger Tommy Hallenberg.

28 miljoner kronor ska 
bygget kostat. En kalkyl 
som ser ut att hålla. Leifab, 
som kommer att förvärva 

fastigheten senare i vår, blir 
då ägare av Lilla Edets häf-
tigaste och mest moderna 
mötesplats någonsin.

Folkets Hus i ny skFolkets Hus i ny skepnadepnad
– Och snart är det invigning

I FOLKETS HUS

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Folkets Hus har inte bara genomgått en invändig förvandling. 
Fasaden har också ändrat karaktär.

LILLA EDET. Miljödiplomerade företag i Lilla Edet, 
Kungälv och Ale är nästa onsdag inbjudna till Ale-
lion Batteries.

Syftet är att skapa ett gemensamt miljönätverk 
kommunerna emellan.

– Detta blir en uppstart som ska ge inspiration 
och motivation samt förhoppningsvis också lite 
kunskap, säger Helene Evensen, näringslivsut-
vecklare i Lilla Edets kommun.
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Tommy Hallenberg, chef på Folkets Hus i Lilla Edet, är 
mycket nöjd med hur renoveringsarbetet har förlöpt och 
ser fram emot invigningen i februari.


