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Statliga Jernhusen undersö-
ker som bäst möjligheter-
na för en ny järnvägsdepå, 
som är ett kombinerat ser-
viceställe och en uppställ-
ningsplats för tåg. För en tid 
sedan var företagets repre-
sentanter, Charlotte Tör-

Tågdepå som kan ge 50 nya jobb
– Avsiktsförklaring tecknad med Jernhusen

Lilla Edets kommun har tecknat en avsiktsförklaring med Jernhusen om en tågdepå i 
Lödöse. På bilden ses de båda kommunalråden, Ingemar Ottosson (S) och Peder Engdahl (M), 
tillsammans med Charlotte Törsleff och Peter Larsson från Jernhusen.

LILLA EDET. Centerpar-
tiet fick finfrämmat i 
förra veckan.

I samband med mån-
dagens årsmöte gäs-
tades kommunkretsen 
av Anders W Jonsson, 
vice ordförande i Cen-
terpartiet.

Dagen ägnades åt 
studiebesök på Famil-
jecentralen och på 
Soläng i Lödöse.

Anders W Jonsson är Cen-
terpartiets gruppledare i 
riksdagen. Under 1990-talet 
utbildade sig Jonsson till 
barnläkare. Han var under 
en fyraårsperiod chef för 
barnkliniken i Gävle.

Mot den bakgrunden 
uppskattade han besöket 
på Familjecentralen i Lilla 
Edet, dit han kom i sällskap 
med partivänner från Lilla 
Edet.

– Mycket angenämt att ha 
Anders W Jonsson hos oss. 
Det är vi stolta och glada 
över, förklarade Ove Parkås 
när Centerdelegationen 
anlände den utlysta press-
konferensen.

Anders W Jonsson fick 
vid sitt besök på Familje-
centralen en inblick i Klara-
projektet, som Centerpartiet 
i framtiden vill ska gälla även 
ungdomar i åldern 16-20 år.

– Klara har varit mycket 
lyckat. Det vänder sig till 
barn och ungdomar i grund-
skolan som behöver extra 
stöd. En uppföljning visar 

att nästan alla som varit 
med har klarat grundsko-
lan med kompletta betyg. 
Metodiken som används i 
Klara vill vi fortsätta använda 
och utveckla i ”Klara 16 till 
20”. Detta för att stötta och 
hjälpa de ungdomar som har 
det jobbigt med att hitta rätt 
väg till vuxenlivet, förklarade 
Jörgen Andersson.

Färden fortsatte sedan till 
Soläng och kvällen avrunda-

des i Alegården där Center-
partiet i Lilla Edet höll ordi-
narie årsmöte. På mötet pre-
senterade Anders W Jonsson 
bland annat en analys av riks-
dagsvalet 2010 och de tankar 
och idéer som ska göra 2014 
till ett framgångsval för Cen-
terpartiet.

Finfrämmat hos C
Centerpartiets vice ordförande, Anders W Jonsson, besökte Familjecentralen tillsammans 
med partikamrater från Lilla Edet, bland andra Ove Parkås och Jörgen Andersson.

sleff och Peter Larsson, i 
Lilla Edet för att träffa kom-
munledningen.

– Det vi vill är att tågen ska 
gå tomma så lite som möjligt 
och Lödöse ligger strategiskt 
rätt i det avseendet. Vi är an-
gelägna om att våra depåer 
ska vara i nära anslutning till 
en trafiknod, säger Charlot-
te Törsleff.

Lilla Edets kommun ser 
mycket positivt på en möjlig 
etablering i Lödöse. Med 
Jernhusens eventuella depå-
etablering får kommunen in 
nya företag med långsiktiga 

verksamheter som skapar ar-
betstillfällen. Regionens mål-
sättning att öka kollektivtra-
fiken skapar goda möjlighe-
ter till fortsatt utveckling av 
verksamheten.

– Vi ska utreda förutsätt-
ningarna, men det är lång väg 
fram till ett köpeavtal. Skulle 
det falla väl ut är det rim-
ligt att tro att en depå kan bli 
verklighet någon gång 2015-
2016. Det är väldigt roligt att 
vi är med på banan, säger Paul 
Mäkelä, samhällsbyggnads-
chef i Lilla Edets kommun.

Jernhusen kommer att 

följa den politiska processen 
i Lilla Edet och parallellt med 
det också syna andra alterna-
tiva platser för en tågdepå.

– Vi tittar andra kommu-
ner i Västra Götaland, be-
kräftar Charlotte Törsleff.

Vänsterpartiets Peter 
Spjuth vågar inte ta ut något 
i förskott.

– Vi har inte sett några 
nya arbetstillfällen ännu och 
dit är resan väldigt lång. Jag 
väljer att vara försiktigt opti-
mistisk.

LILLA EDET. Lödöse är en av de platser som Jern-
husen ser som en möjlig etableringsort av en 
underhållsdepå för tåg.

Jernhusen och Lilla Edets kommun har tecknat 
en avsiktsförklaring.

Om det blir verklighet skulle det kunna generera 
ett 50-tal nya arbetstillfällen.

Vi är inte nöjda förrän du är nöjd.
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