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LILLA EDET. Nu händer 
det saker i Lilla Edets 
kommun.

I den södra delen 
planeras det som bäst 
för en byggboom av 
bostäder.

I centrum pågår riv-
ningen av det urgamla 
posthuset, som ska 
ersättas av moderna 
fastigheter för affärs-
verksamhet.

Proppen ur. Så skulle man 
kunna uttrycka det. Efter 
många års förberedelser har 
äntligen spaden kommit 
i jorden och Lilla Edets 
kommun växer.

– Det känns oerhört posi-
tivt att vi äntligen ser resul-
tat av det planeringsarbete 
som lagts ned under en lång 
följd av år. Nu behöver ingen 
längre tvivla om centrums 
utveckling, säger kommunal-
rådet Bjarne Färjhage (C).

Färjhage syftar natur-

ligtvis på att rivningen av 
det urgamla posthuset har 
kommit igång. Fastighetens 
vara eller icke vara har debat-
terats det senaste decenniet, 
men nu jämnas det alltså med 
marken. Äntligen menar 
många kommuninvånare.

– Det skapas nu möjlig-
heter för affärsverksamhet 
och ytterligare boende i Lilla 

Edet. Vi kommer att få ett 
väldigt fint centrum när hela 
projektet är klart, säger Färj-
hage.

Aktivitet
I södra Lödöse råder det 
också febril aktivitet. Kom-
munen har tecknat ett mark-
anvisningsavtal med tre 
exploatörer; NCC, Global-

hus och Mjöbäcksvillan.
– Gatan till detta exploate-

ringsområde är färdigställd. 
Den förste juli släpper vi 15 
fria tomter till dem som står 
i vår tomtkö. I samband med 
det påbörjas arbetet med 
nästa område, säger Bjarne 
Färjhage och fortsätter:

– Lägg därtill att 26 lägen-
heter nu har rullat in från Ale 
till Lödöse. De är placerade 
precis söder om Tingevi 
idrottsplats och ska förbere-
das för inflyttning.

På senaste kommun-
fullmäktigesammanträdet 
fastställdes också detaljpla-
nen för stationsområdet i 
Lödöse.

– Det är också en viktig 
pusselbit som fallit på plats, 
betonar Färjhage.

Kritik
Sist men inte minst kan note-
ras att fullmäktige antagit 
detaljplanen för Nygårds-
vägen genom Nygårds sam-
hälle. 

– Den första fick kritik 
eftersom gång- och cykel-
banan skulle göra intrång 
på ganska många tomter. Vi 
lyssnade på invånarna och nu 
är det bara tre tomter som 
berörs av projektet, konsta-
terar kommunfullmäktiges 
ordförande, Jörgen Anders-
son (C).
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– Urgamla posthuset rivs och nya bostäder byggs
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Det urgamla posthuset i centrala Lilla Edet håller nu på att 
rivas.

26 lägenheter från Älvängen har hittat sin plats söder om Tingevi idrottsplats i Lödöse.

LILLA EDET. Inspira-
tion och fortbildning på 
samma gång.

I måndags hade sko-
lans måltidspersonal 
i Lilla Edets kommun 
besök av Kurt Weid, 
grundaren av det 
moderna kocklandsla-
get.

Utöver föreläsning 
innehöll dagen också en 
prestigeladdad matlag-
ningstävling.

Kurt Weid har utöver sin 
långa erfarenhet som kock, 
köks- och källarmästare också 
startat svenska kocklandsla-
get. Sedan fem år tillbaka är 
han anställd på Lantmännens 
huvudkontor. Kurt är ofta ute 
på skolor för att dela med sig 
av sina erfarenheter och sam-

tidigt lyfta skolkockarna.
– Det var först när jag 

började min anställning hos 
Lantmännen som jag kom 
underfund med att detta var 
en bortglömd sektor. På lan-
dets skolor görs det 1 200 000 
måltider varje dag av 16 000 
kockar. Det är en grupp som 
vi sällan pratar om, säger Kurt 
Weid till Alekuriren.

– Det är yrkesutövare 
som i flera fall har mer spe-
cifika kunskaper än kockar 
inom den privata sektorn. 
Jag tänker bland annat på 
näringslära och ekonomi. 
Skulle det vara en kock på 
en restaurang som fick 8.50 
kronor till sitt förfogande till 

en måltid, så skulle han eller 
hon ta av sig sitt förkläde och 
gå hem. Det är en vardag som 
skolmåltidspersonal upplever 
dagligen och de fixar det.

Kurt Weid menar att lan-
dets skolmatsalar har oför-
tjänt dåligt rykte, att maten 
inte alls är så dålig som en del 
vill göra sken av.

– Allting bottnar i engage-
mang och kunskap, fastslår 
Weid.

Kostchef Gun Mellqvist 
var mycket förtjust över Kurt 
Weids besök.

– Väldigt givande! Jag 
har hört Kurt många gånger 
tidigare och blir alltid lika 
fascinerad. 16 personer, från 

olika enheter som vanligtvis 
inte träffas, har fått samarbeta 
kring mat. Det handlade om 
att laga rätter som finns i vår 
vardag, berättar Gun.

Personalen blev indelad 
i två grupper vars mat sedan 
bedömdes av Kurt Weid och 
hans kollega Göran Utberg.

– En kul och annorlunda 

typ av fortbildning som ger 
inspiration för framtiden, 
avslutar Gun Mellqvist.

JONAS ANDERSSONKostchef Gun Mellqvist.

Febril aktivitet i skolköket på Fuxernaskolan när måltidsper-
sonalen strålade samman i en matlagningstävling.
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Matnyttig inspirationsdagMatnyttig inspirationsdag

Efter tillagning väntade provsmakning.

Grundaren av det moderna kock-Grundaren av det moderna kock-
landslaget, Kurt Weid, besökte skol-landslaget, Kurt Weid, besökte skol-
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