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LÖDÖSE. Det benämns 
som ett av de största 
utvecklingsprojekten 
i Lilla Edets kommuns 
historia.

Planerna för Lödöse 
är storslagna och 
väntas leda till en för-
dubbling av bostads- 
och verksamhetsytan.

Första etappen, 
området Ekeberg, 
ska generera 150 nya 
bostäder.

På en presskonferens i förra 
veckan presenterade repre-
sentanter från Lilla Edets 
kommun sina tankar kring 
utvecklingen i Lödöse och 
dess varumärkesplattform, 
”Gott om tid”.

– Det här är ett stort 
ögonblick för vår kommun, 
konstaterade samhällsbygg-
nadschef Paul Mäkelä, när 
han hälsade välkommen.

Tankarna kring en utbygg-
nad av Lödöse startade i och 
med utbyggnaden av E45 till 
motorväg och Norge/Väner-
banan till dubbelspårig järn-
väg.

– Tågstationen samt den 
nya vägen ger Lödöse nya 
förutsättningar som pend-
lingsort till och från Göte-
borg och/eller Trollhättan. 
Lilla Edets kommun insåg 
potentialen i Lödöse och 
initierade därför arbetet med 
att ta fram nya planer för en 
ökad efterfrågan av bostäder 
och verksamheter, säger Paul 
Mäkelä.

Nya och gamla invånare
Den slutliga översiktsplanen 
för området är ännu inte klar, 
men den förväntas leda till 
att hela området från nuva-
rande Lödöse ner till den 
nya stationen, Lödöse Södra, 
byggs ut med både bostäder 
och verksamhetsområden.

– Det är viktigt att planen 
är rätt och genomtänkt från 
början, för sedan är det svårt 
att göra om den. Kommunen 
har att ta hänsyn till både nya 
och gamla invånare i Lödöse 
och det gäller att se till att 
knyta samman de båda områ-

dena på bästa sätt, säger Paul 
Mäkelä och tillägger:

– Den totala utbygg-
nadspotentialen för Lödöse 
bedöms till 1300-1400 
bostäder. Sett över en 20-års-
period skulle det innebära att 
Lödöse tätort skulle kunna 
få 5000-6000 invånare. Idag 
bor cirka 2000 personer i 
Lödöse varav 1200 i tätorten.

Marknadsavtal
I tisdags presenterades den 
första etappen, Ekeberg. 
Området består av cirka 150 
nya bostäder, fördelat mellan 
friköpta villatomter, grupp-
byggda småhus och flerbo-
stadshus.

Kommunens tomtförsälj-
ning till den egna tomtkön 
startar 1 juli och redan nu 
finns ett stort intresse. Reste-
rande tomter i området säljs 
till entreprenörer.

– Kommunstyrelsen har 
tecknat markanvisnings-
avtal med tre aktörer, vilka 
är NCC, Globalhus och 
Mjöbäcksvillan, förklarar 
Mäkelä.

I samband med utveck-
lingen i södra Lödöse har 
Lilla Edets kommun tagit 
fram en grafisk profil och en 
tydlig inriktning på kommu-
nikationen som ska följa pro-
jektet under hela processen. 

– Vi har tagit fram en platt-
form som ska sälja Lödöse. 

Konceptet har arbetats fram 
i workshops där politiker, 
tjänstemän och boende har 
varit delaktiga, berättar 
kommunens kommunikatör 
Monica Skorupa.

Gott om tid (www.got-
tomtid.nu) är namnet för det 
varumärke som har skapats. 
Hemsidan, som lanserades 
på presskonferensen, riktar 
sig till de intressegrupper 
som kan tänkas vara intres-
serade av att flytta till eller 
etablera sig i Lödöse.

– I begreppet innefattas 
allt från att ha gott om tid 
tack vare gynnsamma pend-
lingstider, till att ha gott om 
kvalitetstid. Det kommer 
att ta 22 minuter med tåget 
till Göteborg när järnvägs-
utbyggnaden är klar 2012. 
Även hus- och tomtpriser 
ger dig tid över till annat. Tid 
som du annars måste lägga 
på att jobba upp en ekonomi 
som klarar höga räntor och 
amorteringar, säger Monica 
Skorupa och fortsätter:

– Du får också gott om 
tid eftersom allt du behöver 
finns i din närhet. Det finns 
möjlighet för alla generatio-
ner att bo här.

Det råder ingen tvekan 
om att Lödöse går en spän-
nande framtid till mötes.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Paul Mäkelä, samhälls-
byggnadschef i Lilla Edets 
kommun.

Lilla Edets kommun har storslagna planer för Lödöse, där utvecklingspotentialen bedöms till 
närmare 1400 bostäder inom en 20-årsperiod. Det första området, kallat Ekeberg, består av 
150 nya bostäder. De första husen kan stå färdiga redan till hösten.

150 nya bostäder i södra Lödöse150 nya bostäder i södra Lödöse
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NYHET!
TRYGGHETSPAKET. Vi kommer till ert hus och hälsar på lagom 
till 1-årsjubileumet* för en kostnadsfri översyn. Dessutom 
lämnar vi goda råd på vad du som kund bör tänka på för att 
underhålla ditt Älvsbyhus i framtiden. Allt för att det ska fortsätta 
vara i samma goda skick som på självaste infl yttningsdagen.  
Med oss kan du känna dig trygg! 

33 101 HUS ÄR REDAN LEVERERADE. Varma fakta är att 
de tillverkas inomhus i moduler, likt stora pusselbitar. Att vi 
garanterar infl yttningsdag, har marknadens lägsta pris och mer 
än 50 års erfarenhet kan ha med saken att göra.  Men vi vill inte 
skryta. Välkommen till Sveriges största småhustillverkare!

NYFIKEN? Beställ prislista och katalog dygnet runt på  
alvsbyhus.se eller 0929-162 00.


