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Initiativet till bloggen togs 
av bibliotekarie Christina 
Petterson vid Lilla Edets 
bibliotek. Christina fick idén 
under en kurs där deltagarna 
bland annat tittade på hur 
bibliotekens verksamheter 
kan utvecklas.

 Syftet med bloggen är att 
stimulera läslusten hos barn 
och unga. Bloggen hanteras 
av biblioteket själva och upp-
dateras flera gånger i veckan 
med information och lästips. 
Biblioteket har ett samarbete 
med skolklasser runt om i 
kommunen, där eleverna 
skriver lästips och recensio-
ner till bloggen.

– Det är viktigt att invol-
vera barnen i bloggen. Jag har 
lärt mig att när vuxna tipsar 

barn om böcker blir barnen 
inte lika sugna på att läsa som 
när tipset kommer från en 
jämnårig eller kompis, säger 
Christina Pettersson. 

Även namnet på blog-
gen är framtaget i samarbete 
med barnen. Eleverna skrev 
förslagen och det vinnande 
blev Boktankarna som Jakob 
på Fuxernaskolan kommit 
på. Nu skissar barnen på en 
logga till bloggen också.

– Om detta fungerar har vi 
ambitionen att kunna starta 
ytterligare bloggar som 
riktar sig till andra målgrup-
per, säger Tove Hjort, vika-
rie vid biblioteket och den 
som tagit fram bloggen.

JONAS ANDERSSON

Bokblogg för unga
LILLA EDET. Nedräk-
ningen har startat inför 
årets Lilla Edet-mässa. 

Förberedelserna 
pågår för fullt och 
samtliga 50 monter-
platser är sålda, vilket 
också inkluderar ett 
föreningstorg med tio 
utställare.

– Ungefär hälften av 
företagen är nya jäm-
fört med förra mässan 
och de flesta branscher 
finns representerade, 
konstaterar avgående 
näringslivsutvecklare 
Helene Evensen.

Helene Evensen gjorde sin 
sista arbetsdag i Lilla Edets 
kommun i fredags. Från och 
med den här veckan är det 
Inga-Lill Orbelin som är 
administrativt ansvarig och 
samordnare för Lilla Edet-
mässan, som äger rum 9-10 
april.

– Jag slängde ut en förfrå-
gan och Inga-Lill nappade 
på idén. Det är en ganska 
otacksam roll att hamna mitt 
upp i ett sådant här projekt, 
men Inga-Lill är helt klart 
rätt person för jobbet, säger 
Helene Evensen.

– Det låg bra i tiden för 
mig och jag ser det som en 
utmaning. Arbetsgruppen 
med Helene i spetsen har 
varit noggranna i sina för-
beredelser, så det känns bra, 
säger Inga-Lill.

Senast som det arrang-
erades näringslivs- och hus-
hållsmässa i Strömshallen 
var 2008. Då noterades drygt 
2 500 besökare. Det finns 
inget som tyder på att intres-
set skulle bli mindre den här 
gången.

– Vi hoppas och tror att 
årets mässa ska tilltala en 
bred publik. Vi har lyckats 
kontraktera Björn Chris-
tiernsson, som tillsammans 
med Martin Timell leder 

Avgående näringslivsutvecklare Helene Evensen lämnar över ansvaret för Lilla Edet-mässan 
till Inga-Lill Orbelin.

LILLA EDET. Nu lanseras bibliotekets första blogg, 
Boktankarna. 

Bloggen riktar sig till barn i förskole- och skol-
åldern. 

Med lästips och recensioner, från både elever 
och bibliotekarier, vill kommunen locka fler unga 
att läsa böcker.

Mässförberedelserna är i full gångeredelserna är i full gång
– Och nu lämnar Helene över till Inga-Lill– Och nu lämnar Helene över till Inga-Lill

– Fler ska lockas till läsning– Fler ska lockas till läsning

Visafton 
Humor & Humör

Studieförbundet Vuxenskolan Lilla Edet

Lars-Eric Frendberg & Lennart Thorstensson

Torsdag 24 feb kl 19.00
Sommarro, Prässebo Bygdegård
Entré 100:- Bokning 0520-65 08 00
Arr: Prässebo Bygdegårdsför 
& SV Lilla Edet

LÖDÖSE. Konturerna av 
Ekeberg kan nu skönjas.

Plattorna till de 
första husen ska snart 
gjutas.

– Vi får en mer synlig 
bild av hur området 
kommer att se ut i 
framtiden, konstaterar 
Monica Skorupa, kom-
munikatör vid Lilla 
Edets kommun.

Aktiviteten är i full gång och 
den första 
etappen av 
två i Eke-
berg, som 
totalt ska 
generera 150 
nya bostä-
der, blir allt 
mer påtag-

lig. Intresset att flytta till 
Lödöse har visat sig vara 
stort.

– Hittills har vi fått in 160 
intresseanmälningar som vi 
kan härleda till vår mark-
nadsföring ”Lödöse – Gott 
om tid”. Det kommer stän-
digt nya förfrågningar, säger 
Monica Skorupa.

Daniel Engman är kon-
torschef på Fastighetsbyrån 
Trollhättan/Lilla Edet och 
han understryker den att-
raktionskraft som finns kring 
Ekeberg.

– Vi har nu sålt de fyra 
första Globalhusen. Det är 
en typ av lågenergihus som 
har ett konstruktionssätt som 
gör att man undviker köld-
bryggor, förklarar Daniel 
Engman.

– Hittills har det varit ute-

slutande folk från Göteborg 
som visat intresse av att flytta 
till Ekeberg. Argumenten är 
självklara, det är tågstationen 
och den nya motorvägen. 
Med tåg kommer det att ta 
22 minuter in till centrala 
Göteborg, säger Engman.

De första husen kommer 
att stå inflyttningsklara till 
sommaren, i månadsskiftet 
juni/juli.

Globalhus har tecknat sig 
för 32 tomter varav tio hus 
ska byggas i den första etap-
pen.

– När vi får något att visa 
upp och när området så sak-
teliga tar form påverkar det 
givetvis försäljningen i posi-
tiv riktning, säger Daniel 
Engman.

På den kommunala 
marken i Ekebergsområdet 

är två hus sålda och en kon-
traktskrivning för en tredje 
tomt är nära förestående.

– Dessutom har vi är ett 
optionsavtal tecknat för 
ytterligare fem tomter. Det 
är en firma från Älvängen, 
Tevab, som har uppvaktat 
kommunen, säger Monica 

Skorupa.
Inom de 

n ä r m a s t e 
två veckorna 
k o m m e r 
också för-
s ä l j n ingen 
starta av de 
16 bostads-
rätter som 
ska uppföras 
i Ekeberg. 
NCC är 

entreprenör, men projektet 
drivs av Varbergs Stenfastig-
heter.

– Det kommer att bli ett 
prisvärt boende, så mycket 
kan jag säga. Även här hand-
lar det om lågenergihus, 
säger Daniel Engman.

Lilla Edets kommun har 
också en förhoppning om 
att den första byggetappen 
i Ekeberg ska omfattas av 
hyresrätter.

– En handfull exploatörer 
har visat sitt intresse, men 
ingenting är klart, avslutar 
Monica Skorupa.

det kända tv-programmet 
”Äntligen hemma”. Björn 
kommer att ge besökarna 
tips på snickarprojekt som 
kan göras både ute och inne, 
säger Helene Evensen och 
tillägger:

– Även barnen kommer att 
få sin speciella snickarhörna 

där de ska få tillverka holkar, 
som sedan ska kunna hängas 
upp i Strömsparken.

Årets företagare 2010 
kommer att uppmärksam-
mas i samband med Lilla 
Edet-mässan och som tradi-
tionen bjuder så förbereder 
arrangören för en särskild 

utställarkväll.
– På fredagskvällen blir 

det en utställarfest med buffé 
och mingeltrolleri. Jakob 
Ståhle har jobbat med trol-
leri i 17 år och garanterad 
underhållning utlovas, avslu-
tar Helene Evensen.

JONAS ANDERSSON

Grunden lagd för Ekebergs utveckling
– Husförsäljningen har kommit igång på allvarallvar

I EKEBERG

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Monica Skorupa, kommunikatör vid Lilla Edets kommun, och 
Daniel Engman, kontorschef på Fastighetsbyrån Trollhättan/
Lilla Edet, kan konstatera att området Ekeberg så sakteliga 
börjar ta form.

Nominera Årets Företagare i Lilla Edet
 
Vem tycker du ska få utmärkelsen Årets Företagare 2011?
Årets Företagare delas ut till en företagare som utfört en presentation 
i Lilla Edets kommun och som genom sitt sätt att vara och driva sitt företag 
är en förebild för andra företagare.

Alla kan nominera. Förslag på kandidater, tillsammans med en kort 
motivering, kan lämnas via mail till Willy Bengtsson, Företagarna Lilla Edet:
willy@trigtek.se till och med fredag 11 mars.

Företagarna har årsmöte
Måndag 14 mars kl 19.00 i Folkets Hus Lilla Edet

www.foretagarna.se

LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Onsdagen den 2 mars 2011 har Lilla 
Edets kommunfullmäktige sammanträde 
i Stora Salongen, Kulturhuset Eden/
Folkets Hus kl.19.00.

Välkommen att besöka sammanträdet!

Kommunfullmäktige behandlar bl. a. 
följande ärenden:

-  Information om Göteborgsregionens 
kommunalförbund (GR)

-  Val av styrelseledamöter, ordförande 
och vice ordförande i Leifab

- Antagande av vindbruksplan

Bert Åkesson  Lena Palm
ordförande  sekreterare

Sammanträdet är offentligt och  
dagordning och handlingar finns att läsa 
på kommunkontorets kansliavdelning 
och biblioteket i Lilla Edet fr.o.m. 
den 23 februari 2011.


