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Lilla Edets kommun tar 
nu ett omtag med över-
siktsplanen.

Samrådstiden är satt 
till två månader för att 
myndigheter, företag 
och enskilda personer 
ska få möjlighet att 
tycka till.

– Jag uppmanar verk-
ligen alla företagare 
att engagera sig i över-
siktsplanen och komma 
med synpunkter så att 
den kan bli ännu bättre, 
säger kommunalrådet 
Bjarne Färjhage.

En viktig del i ÖP-arbetet, 
som har betydelse för kom-
munens framtida näringsliv, 
är valet av strategiska platser 
för nya verksamhetsområden.

– Vi har märkt ut några 
sådana områden, i Lödöse 
södra kring järnvägsstatio-
nen och ner mot Alvhem, 
ett ganska stort område vid 
trafikplatsen mellan Lödöse 
och Nygård, samt ytterliga-
re ett område i Göta. Det 
finns geotekniska problem i 
hela Göta älvdalen vilket vi 
har tagit fasta på. Av den an-
ledningen planerar vi för ett 
par områden med fast mark, 
säger Bjarne Färjhage.

Vindbruksplan
Parallellt med översiktspla-
neringen har samrådet för 
vindbruksplanen avslutats. 
Politikerna ska nu ta fram ett 
förslag till utställning.

– Vindbruksplanen ska in-
arbetas i översiktsplanen. Na-
turvårdsplanen och kultur-
arvsplanen ingår redan i re-
missförslaget. När det gäller 

vindbruksplanen har vi inget 
skarpt förslag ännu, säger 
Bjarne Färjhage.

Vilka branscher ser du 
på sikt skulle vara intres-
serade av att etablera sig i 
Lilla Edets kommun?

– I fredags var jag på ett 
seminarium med sjöfart och 
godstransport på Göta älv 
och Vänern. Faktum är att 
vår kommun erbjuder goda 
möjligheter till bra logis-
tiklösningar. Inom några år 
kommer Lödöse att ha järn-
vägsspår, fyrfältsväg och 
hamn. Det är en trippelkom-
bination som inte många 
kommuner kan uppbringa. 
I vårt näringsliv kommer det 
att vara en framgångsfaktor, 

säger Färjhage och fortsätter:
– Just logistiken spelar 

en avgörande roll när före-
tagen väljer etableringsort. 
Lilla Edet har ett geografiskt 
mycket bra läge som ett lod 
mellan Uddevalla, Stenung-
sund, Trollhättan och Gö-
teborg. Vi är inte tillräckligt 
upptäckta ännu, men jag tror 
att många företagsgrenar kan 
se en framtid i Lilla Edet.

Med anledning av över-
siktsplanen hålls ett samråds-
möte med allmänhet, politi-
ker och tjänstemän tisdagen 
den 13 april i Lilla Edets Fol-
kets Hus.

Arbetet med översikts-
planen tar fart
– Företagarna uppmanas att engagera sig
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Kommunalrådet Bjarne Färjhage (C).

Infrastruktursutbyggnaden i Lilla Edets kommun är nu påtaglig. Den nya tågstationen i 
Lödöse blir ett välkommet tillskott. Just nu pågår arbetet med den nya översiktsplanen där 
bland annat företagarna uppmanas att komma med synpunkter.
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