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LILLA EDET. I mitten 
av maj tillträdde Kajsa 
Jernqvist rollen som 
näringslivsutvecklare i 
Lilla Edets kommun.

Hon känner av den 
optimism och framå-
tanda som avspeglar 
sig i olika samman-
hang.

– Det är jätteroligt, 
men vi har lång väg 
kvar, säger Kajsa till 
lokaltidningen.

Nyligen presenterades re-
sultatet av Insikt, en lands-
omfattande NKI-undersök-
ning (Nöjd Kund Index), där 
Lilla Edet rankas bland de 
fem bästa kommunerna i Bu-
siness Region Göteborg.

– Det är många fakto-
rer som spelar in. Företa-
garna känner att Lilla Edets 
kommun är på väg någon-
stans, att det finns en fram-
tid med den nya infrastruk-
turen som byggs, säger Kajsa 
Jernqvist.

– Det som glädjer mig 
allra mest i undersökningen 
är kvalitetsfaktorerna. Fem 
myndighetsområden finns 
med i rapporten och inom 

samtliga kategorier uppvisar 
vi fina siffror.

Vad är förklaringen?
– Vi kan konstatera att vi 

har förbättrat servicen. In-
ternt så har vi jobbat väldigt 
hårt med de här frågorna och 
det har visat sig ge resultat. 
Det är de enskilda medarbe-
tarnas vilja om att åstadkom-
ma en förbättring som givit 
önskvärd effekt. Nu gäller det 
att vi inte stannar upp utan 
fortsätter på samma inslagna 
väg och förbättrar oss ytter-
ligare, säger samhällsbygg-
nadschef Paul Mäkelä.

Kajsa Jernqvist vill också 
lyfta fram samarbetet mellan 
privat och offentlig sektor 
som en viktig framgångsfak-
tor.

– Kommunen är bara en 
av många parter. Det krävs 
att alla drar åt samma håll för 
att vi ska få till stånd en positiv 
samhällsutveckling som i sin 
tur gynnar kommunens före-
tagare. I arbetet att förbättra 
näringslivsklimatet finns inga 
motspelare, bara medspelare.

En dag i månaden fram till 
årsskiftet har Kajsa Jernqvist 
vikt åt företagsbesök. Med sig 
har hon de båda kommunal-

råden samt kommunchefen 
Johan Fritz.

– Därutöver gör jag själv 
ett antal företagsbesök. Di-
alogen med företagarna är 
ovärderlig. Vi får lyssna till de 
behov som finns, vad vi kan 
hjälpa till med för att under-
lätta företagarnas vardag och 
därigenom se hur vi bäst kan 
styra våra insatser, säger Kajsa 
Jernqvist.

Ulla Mattsson, som driver 
Skohörnan i Lilla Edet cen-
trum, understryker vikten av 
en god dialog med kommu-
nens företrädare.

– Ta bara informationsbi-

ten, som är en jätteviktig del. 
Själv sitter jag med i en grupp 
som planerar för julmarkna-
den och då är det positivt att 
kommunen finns med som 
en samarbetspartner när det 
gäller annonsering och så 
vidare.

Hur ser du på centrum-
projektet?

– Det skulle betyda oer-
hört mycket för kommunens 
utveckling. Lilla Edet be-
höver fler handlare och fler 
bostäder i centrum, avslutar 
Ulla Mattsson.
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LILLA EDET. Inom kort 
avgörs det om det blir 
något byggprojekt vid 
gamla posthuset eller ej.

Upphandlingen 
pågår och senast den 1 
november ska anbuden 
vara Leifab tillhanda.

– Veckan därpå har vi 
styrelsemöte och då lär 
vi kunna fatta beslut i 
ärendet, säger ordförande 
Anna Hedenskog (S).

För att centrumprojektet ska 
drivas igenom måste det ske 
på affärsmässiga grunder. Det 
är uppdraget som ägaren, 

Lilla Edets kommun, givit 
Leifabs styrelse.

– Därför kan vi inte säga 
att projektet blir av förrän vi 
gått igenom anbudsunderla-
gen. Om vi är tveksamma kan 
det bli att vi tar en dialog med 
vår ägare, säger Anna Heden-
skog.

Affärsmässiga grunder, 
vad innebär det?

– Vi har ett ansvar att hus-
hålla med koncernens pengar. 
Däremot är det fullt möjligt 
att vi kan ha en lägre avkast-
ningsgrad på satsat kapital 
än vad som anses vara nor-
malt och ändå ha en affärs-
mässighet. Vi har inga aktie-

ägare som flåsar oss i nacken 
utan vi har ett socialt ansvar 
att ta hänsyn till. Det innebär 
att vi ska tillhandahålla bostä-
der för kommunens invåna-
re och att vi kan acceptera en 
längre så kallad pay off-tid till 
skillnad från en privat aktör. 
Den aspekten måste vägas in 
i sammanhanget, säger Anna 
Hedenskog.

Behovet av bostäder i 
centrala Lilla Edet är stort. 
Leifab har en lång kölista.

– Det är ett efterläng-
tat bygge som vi verkligen 
hoppas ska bli av. Från styrel-
sens sida har arbetet högsta 
prioritet och det är vår ab- soluta ambition att ro i land 

detta projekt. Som ett helägt 
kommunalt fastighetsbolag 
bygger vi inte för spekula-
tion utan ser till ett förvaltan-
de av fastigheten i hela dess 
livslängd, säger Lars Ivars-
bo, vice ordförande i Leifab.

Om inga komplikationer 
uppstår skulle Leifab kunna 
ge ett tilldelningsbeslut redan 
under november, vilket i sin 
tur skulle möjliggöra bygg-
start innan årsskiftet.

– Det har ett symbolvärde 
att vi kan komma igång med 
det snaraste, då ser kommun-
invånarna att det är något på 
gång. Som det är nu är det 
inte roligt alls i centrum, 
säger Anna Hedenskog.

Tanken är att centrum ska 
förses med en huskropp om 
tre våningar. I bottenplan blir 
det affärsverksamhet, totalt 1 
400 kvadratmeter fördelade 
på tre lokaler. 

– Vi har ett samarbete 
med Kenneth Myrvold som 
åtagit sig att sköta den kom-
mersiella delen. Netto är in-
tresserade och det har även vi 
i Leifabs styrelse fått bekräf-
tat, förklarar Lars Ivarsbo.

I de två ovanstående vå-
ningsplanen är avsikten att 
bygga 26 lägenheter förde-
lat på 2-, 3- och 4-rummare.

– Något lyxbygge är det 
inte tal om utan normal lä-
genhetsstandard kommer att 
tillämpas. Poängteras bör 

dock att huskroppen förses 
med hiss, modern styrtek-
nik och passagesystem, säger 
Ivarsbo.

Bostadsdelen ska också 
kompletteras med en inne-
gård och vidare planeras det 
för 50 parkeringsplatser. Vär-
meförsörjningen sker med 
fjärrvärme.

– Går allt som på räls ska 
affärslokalerna kunna stå fär-
diga innan julhandeln 2012 
och en inflyttning i bostads-
delen innan nyår, avslutar 
Lars Ivarsbo.

Snart kan centrumbygget komma igång
– Leifab synar anbudsunderlagen i novembernovember
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En illustration över fastigheten Centralen som ska inrymma 26 lägenheter och tre affärslo-
kaler i bottenplan.
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Näringslivsutvecklar Kajsa Jernqvist på besök hos Ulla 
Mattsson, som driver Skohörnan i Lilla Edet. LILLA EDET. Sveriges 

äldsta badhus hotas av 
stängning.

Driftskostnaderna 
skjuter i höjden och 
Sportlife som driver 
anläggningen ser ingen 
lönsamhet.

– Det blir föränd-
ringar vid årsskiftet, 
säger Alexandra Ahl-
stedt, regionchef för 
friskvårdskedjan.
Sportlife har under ett antal 
år försökt driva gym- och 
badverksamhet i det som 
kallas Sveriges äldsta badhus. 
Nu summeras satsningen och 
det är ingen rolig läsning.

– Det kostar 1,2 miljo-

ner kronor i värme-, vatten-,
el- och personalkostnader att 
hålla badhuset öppet. Vi kan 
omöjligt som enskilt före-
tag finansiera det. Det finns 
ett avtal mellan Sportlife och 
Leifab, vilket vi får förhål-
la oss till. Det medför emel-
lertid inte att vi inte kan ge-
nomföra åtgärder, säger Alex-
andra Ahlstedt.

Vilka dessa blir och om 
badhuset kan komma att 
stängas vid årsskiftet vill före-
taget inte gå in på. Att åtgär-
derna skulle vara av sådana art 
att de medför en förbättring 
för badvännerna känns dock 
som en utopi.
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Badhuset stänger i Lilla Edet?
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