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Köp en skjorta eller tröja
från Dahlin och få en 

Dahlin-
mössa 
på köpet!
Värde 269:-
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Lilla Edets kommun är belägen 
i en region med kraftig utveck-
ling och stark konkurrens. Ana-
lysen visar att det finns ett stort 
konsumtionsunderlag som för-
svinner ut till kranskommuner-
na. Det tillsammans med ett 
växande konsumtionsunder-
lag, som den väntade befolk-
ningsökningen leder till, finns 
en enorm potential för ökad 
handel i kommunen.

Lilla Edets kommun har 

tagit hjälp av Krafft Konsult AB 
i arbetet med att genomföra en 
handelsanalys. Krafft Konsult 
har bred erfarenhet från lik-
nande uppdrag, bland annat för 
Åmåls och Öckerös kommuner. 
I båda fallen har kommunerna 
kunna uppvisa en positiv han-
delsutveckling de senaste åren. 
Samma resultat hoppas nu Lilla 
Edets kommun kunna uppnå.

– Med en genomtänkt och 
fungerande handelsstrategi 

kan kommunen bygga upp rätt 
handel på rätt plats. Förutsätt-
ningen för att lyckas är att alla 
parter engagerar sig i strate-
giprocessen, politiker, tjänste-
män, fastighetsägare, såväl som 
näringsidkare, avslutar Helene 
Evensen.

JONAS ANDERSSON

LILLA EDET. Nyvalda riks-
dagsledamoten Camilla Wal-
tersson Grönvall (M) från 
Lilla Edet har under riksdagens 
allmänna motionstid bland 
annat väckt en motion angåen-
de vikten av att nya E45 färdig-
ställs även vid Göta och Torpa.

– Det är olyckligt att effek-
ten av flera angelägna infra-
struktursatsningar som pågår 
runt omkring i vårt land mins-
kar i och med att flaskhal-
sar uppstått. Det vill säga att 

ett eller flera vägavsnitt inte 
har färdigställts, ofta beroen-
de på att geotekniska lösning-
arna runt speciella områden 
är särskilt kostsamma. I vårt 
område uppstår flaskhalsar till 
exempel vid Göta och Torpa 
i Lilla Edets kommun och 
därmed försämras effekten av 
hela Trollhättepaketet, om inte 
även flaskhalsarna byggs bort. 
Annars kommer vi att få se ef-
fekter på trafikflödet, säkerhe-
ten och inte minst miljön, säger 

Camilla Waltersson Grönvall i 
en kommentar.

❐❐❐

LILLA EDET. Trafikver-
ket meddelar att man 
nu startar arbetet med 
att bygga ny E45 norr 
om Älvängen och förbi 
Lilla Edet.

Regeringen avslog 
de överklaganden som 
gjorts på Trafikverkets 
beslut om att godkänna 
arbetsplanerna för 
Älvängen-Alvhem och 
Norr Göta-Edet Rasta 
(som ingår i deletappen 
Kärra-Torpa). 

Det innebär att Tra-
fikverket inom kort 
påbörjar arbetet med 
utbyggnad av E45. 

Första deletappen, Älvängen-
Alvhem, planeras att starta i 
början av december. Sträckan 
Norr Göta-Edet Rasta dröjer 
ytterligare någon månad, 
enligt Trafikverkets hemsida.

Den nya motorvägen inne-
bär början på en ny era med 
en positiv framtidsutveckling 
för Lilla Edets kommun. Med 
kortare restider blir kommu-
nen en attraktiv pendlings-

kommun till de större or-
terna, Göteborg och Troll-
hättan. Snabba kommunika-
tioner är dragplåster för att 
attrahera nya invånare till 
kommunen.

Redan nu är ett flertal stora 
bostadsprojekt i full gång för 
att möta den ökande efter-
frågan. Det nya området i 
Lödöse, Ekeberg, har gene-
rerat ett stort intresse från 
framför allt Göteborgare. 
Centrumutvecklingen i Lilla 
Edet är ytterligare ett större 
projekt som kommunen tror 
skall kunna attrahera dem 
som vill bo i en centralort på 
landet.

– Lika viktigt som bostäder 
är handeln, därför satsar vi 
även på att utveckla handeln 
i kommunen, säger Ingemar 
Ottosson (S), tillträdande 
kommunalråd i Lilla Edets 
kommun.

– För att lyckas med detta 
är det viktigt att vi får fram en 
fungerande handelsstrategi.

Utbyggnaden av motor-
vägen och järnvägen beräk-
nas vara klar i december 2012. 

Då kan pendlare mellan Lilla 
Edets kommun och Göte-
borg se fram emot en trygg, 
säker och framför allt snab-
bare kommunikation, avslu-
tar Ottosson.

JONAS ANDERSSON

Handelsanalys visar på stora möjligheter
– Goda förutsättningar för Lilla Edets kommun

Helene Evensen, närings-
livsutvecklare i Lilla Edets 
kommun.

Bygg bort flaskhalsarna på nya E45

Camilla Waltersson Grön-
vall (M).

LILLA EDET. I förra veckan presenterades den 
handelsanalys som Lilla Edets kommun tagit fram 
med hjälp av Krafft Konsult AB.

En analys som tydligt visar på stora möjligheter 
för ökad handel i kommunen.

– Det finns goda förutsättningar för Lilla Edets 
kommun att skapa en stark lokal dagligvaruhan-
del och ett starkt utbud av daglig service, det 
har handelsanalysen tydligt visat, säger närings-
livsutvecklare Helene Evensen.
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Nu börjar arbetet 
med E45 i Lilla Edet

Ingemar Ottosson (S), till-
trädande kommunalråd i 
Lilla Edets kommun.


