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Vardagar 9-18, Lördagar 10-14
Tel 0303-74 08 38

nol@elon.se

Ale kommuns

bästa 
vitvarubutik!

Vi matchar alla konkurrenters 
priser, erbjudande och offerter

Leverans, installation och bortforsling 
från 650:-

Alltid räntefri avbetalning 

Electrolux    Husqvarna    Elektro Helios    Bosch    Bauknecht    Whirpool    Samsung    Miele    Franke/Futurum    Fjäråskupan    Philips    OBH Nodica    Braun m. fl .

Kyl & frys från Electrolux

Frys Electrolux EUF29530W

Erbjudandet gäller till och med 14/8-11

NYHET!
• 5 års garanti ingår

•  Extremt låg 
energiförbrukning

•  Automatisk 
avfrostning

• 180cm höga
Kyl Electrolux ERE38530W

NU 15.990:-
Ord pris 17.990:-

SUPERREA-RABATT

2000:-

LÖDÖSE. Ett år har gått 
sedan varumärkes-
plattformen för Lödöse 
Södra lanserades och 
arbetet med att locka 
nya invånare till kom-
munens södra delar 
drogs igång på allvar.

Hela området är nu 
klart för byggnation.

De första husen är upp-
förda och nya kommunin-
vånare har flyttat in. 

I början av juli ordnades det 
med inflyttningskalas på 
plats i Ekeberg. Till firandet 
kom nya och gamla ”Lödö-

sebor” för att mingla och 
bekanta sig med varandra. 
Kommunalrådet Ingemar 
Ottosson (S) fanns på plats 
för att servera kaffe och 
kanelbullar.

En summering av årets 
aktiviteter ger ett mycket 
positivt resultat, hela första 
etappen är tecknad för explo-
atering.

Under året har Lilla Edets 
kommun genomfört insatser 
för att etablera Lödöse som 
varumärke. Med kontinuer-
liga och riktade insatser har 
aktörerna i projektet bear-
betat utvalda målgrupper. 
Insatserna har varit lyckade 

och kommunen har fått in 
nära 200 intresseanmäl-
ningar. Detta ger ett mycket 
gott underlag för fortsatta 
försäljningsinsatser.

– Sett i backspegeln har 
det varit ett mycket givande 
år, säger samhällsbyggnads-
chef Paul Mäkelä.

– Vi har startat upp försälj-
ning på tre av etappens fem 
delar. Övriga delar väntas 
vara klara för försäljning 
lagom till nästa vår, avslutar 
Paul Mäkelä.

Så här såg det ut i vintras när Kajsa och Markus Hallman från Oskarshamn, i sällskap med 
kompisen Fredrik Magnusson, besökte Ekeberg för första gången. Nu är de första husen 
uppförda och försäljning har startats upp på tre av etappens fem delar. Till höger ses Paul 
Mäkelä, samhällsbyggnadschef i Lilla Edets kommun.                        Arkivbild: Allan Karlsson

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ett lyckat år för Lödöse – gott om tid
– Inflyttningskalas på Ekeberg– Inflyttningskalas på Ekeberg
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