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Den politiska majoriteten, 
Socialdemokraterna, Vän-
sterpartiet och Folkpar-
tiet, är överens om de fort-
satta tagen för Lilla Edets 
centrum. När Kenneth 
Myrvold och Ownit inte 
lyckats driva projektet med 
bostadsrätter i mål har kom-
munledningen bestämt sig 
för ett annat spår.

– Kenneth Myrvold fick 
bara kontrakt på sex av totalt 
46 lägenheter, konstaterar 
Ingemar Ottosson.

Nu får det kommunala 
fastighetsbolaget Leifab änt-
ligen chansen att förverkliga 
sina ambitioner om centrum-
lägenheter. Tidigare planer 
på att exploatera Ängshöken 
läggs på is och istället riktas 
all koncentration på cen-
trumprojektet.

– Leifab har länge velat 
utöka sitt fastighetsbestånd 
i centrum, men ägaren har 
inte givit klartecken till det. 
Nu gör vi det och förhopp-
ningsvis ska det bli något 
riktigt bra i slutändan, säger 

Ingemar Ottosson.
Ärendet skall upp på kom-

munfullmäktige den 2 mars 
och därefter väntas projektet 
komma igång på allvar.

– Vi går ut med ett anbuds-
underlag så fort det låter sig 
göras. Kan vi nyttja befint-
liga ritningar är mycket tid 
vunnet, säger Leifabs vd, 
Owe Lång, och fortsätter:

– Fungerar allt väl så 
skulle vi kunna komma igång 
med byggnationen under 
innevarande år. Den fysiska 
byggtiden beräknas till ett år, 
så visst är det rimligt och tro 
att vi är färdiga 2012.

Lars Ivarsbo, ordförande 
i Leifab, tar emot ägardirek-
tivet med öppna armar.

– Det blir en utmaning att 
försöka genomföra detta på 
bästa tänkbara sätt. Att vi kan 
lyckas beror på att vi har ett 
helt annat avkastningskrav 
på oss än vad näringslivet 
kräver. Vi ser till hela fastig-
hetens livslängd och måste 
inte ha avkastning inom en 
viss tidsperiod.

Om det blir det södra eller 
norra huset som blir hyreslä-
genheter återstår att se. Den 
norra tomten är planerad för 
en fastighet som är drygt 600 
kvadratmeter större.

– Jag tror att smärtgrän-
sen för en centrumlägenhet i 
Lilla Edet ligger på 7 500-8 
000 kronor. Det gäller att vi 
tänker till och bygger smart. 
Företrädelsevis är det två- 
och trerumslägenheter som 
vi ser. Det blir en ekvation 
att ta sig igenom, men det ser 
vi när vi öppnar anbudsförfa-
randena om vi kalkylerat rätt, 
säger Owe Lång.

Affärslokalerna i botten-
våningen avser Leifab att 
avyttra, gärna till Kenneth 
Myrvold som redan har kon-
takt med ett par intressenter 
och dessutom ett brett kon-
taktnät.

– Kenneth Myrvold är 
väl medveten om strategin, 
säger Lars Ivarsbo.

Många håller nu tum-
marna för att pusselbitarna 
ska falla på plats och att det 
som idag liknar en stor bygg-
arbetsplats i centrum står fär-
digexploaterat 2012.

Nya tag för centrum i Lilla Edet
– Leifab ska bygga hyreslägenheter

I LILLA EDET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Den 2 mars förväntas kommunfullmäktige ge Leifab i uppdrag att låta uppföra en centrum-
fastighet med 20-26 lägenheter och 2-4 verksamhetslokaler. En spännande utmaning tycker 
Leifabs styrelseordförande Lars Ivarsbo och dess vd, Owe Lång.

Den politiska ledningen i Lilla Edet är överens om hur man vill fortsätta centrumutveckling-
en. Från vänster Peter Spjuth (V), Ingemar Ottosson (S) och Ulf Wetterlund (FP).

LILLA EDET. Kommunledningen presenterade i 
förra veckan sina idéer till fortsatt centrumut-
veckling.

Kommunfullmäktige kommer att ge Leifab i 
uppdrag att låta uppföra en centrumfastighet med 
20-26 lägenheter och 2-4 verksamhetslokaler.

– Det är viktigt att vi kommer igång, det skickar 
signaler om framtidstro. Kommuninvånarna 
väntar på att något skall hända, säger kommunal-
rådet Ingemar Ottosson (S).

HJÄRTUM. Hjärtum Väs-
terlanda PRO-förening höll 
årsmöte i Hjärtumsgården 
den 16 februari. Mötet in-
leddes med parentation där 
Roland Johansson tände ett 
ljus och läste upp namnen på 
avlidna medlemmar. Fören-
ingens sångkör sjöng stäm-

ningsfullt där Bengt Yverts 
bidrog med trumpetso-
lo. Parentationen avslutades 
med en tyst minut.

Årsmötesförhandlingarna 
leddes av Roland Johansson 
och Ann-Marie Larsson 
skötte protokollet. För resul-
tat och balansräkning redo-

gjorde Lennart Eriksson.
Revisionsberättelsen upp-

lästes av Stig Hansson. 
Styrelsen som omvaldes 

består av Berth Anders-
son, ordförande, Bengt-Ar-
ne Högberg, vice ordföran-
de, Lennart Eriksson, kassör, 
Ann-Marie Larsson, sekre-

Hjärtum-Västerlanda PRO-förening har haft årsmöte
terare, Birgitta Örsberg, 
studieorganisatör, KPR An-
ne-Marie Marmebro och 
trafikombud Tage Karls-
son.

Till revisorer omval-
des Stig Hansson och Villy 
Söder.

Av årsberättelsen fram-
gick att föreningen har haft 
tre protokollförda kvartals-
möten och 10 styrelsemöten. 
Dessutom har det varit fyra 
månadsträffar. Den 13 sep-
tember hade vi månadsträf-
fen på Lödöse Museum där 
vi fick se museet och fick in-
formation om Lödöse Varfs 
historia. 

Efter årsmötesförhand-
lingarna återtogs klubban av 
Berth Andersson som efter 
sedvanliga punkter avsluta-
de med att med blommor 
avtacka, Vera Alfredsson, 
Gulli Alfredsson, Berit 
Holmgren samt Karl-Er-
ik Axelsson för deras arbete 
med PRO

Därefter underhöll för-
eningens Line-dansare och 
mötet avslutades med kaffe 
och smörgås.
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TRÄNA ALLA AKTIVITETERTRÄNA ALLA AKTIVITETER

ALLT INGÅR!
GYM/KONDITION, BAD, GRUPPTRÄNING

SOL- OCH VATTENMASSAGE
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Lilla Edet

Platser kvar 
i följande

Studieförbundet Vuxenskolan Lilla Edet

Anmälan och info 
0520-650800 • www.sv.se

• Turist-Spanska start 28 feb
• Silversmide start 23 mars
• Stick Café OBS! start 7 mars
• Improvisationsteater start 7 mars
• Data startar inom kort


