
alekuriren  |   nummer 12  |   vecka 13  |   201228

ALLA MÄNNISKOR, ALLA ÅLDRAR - ALLTID NÄRA DIG!

LILLILLILLILLILLILLILLILLILLILLLLLLLLLLLA EA EA EA EA EA EA EA EA EA EDDDDDDDDDDEEEEEEEEEETTTTTTTTTT  • MAJORSGATAN 11, TEL 0520-65 11 34 ••••••  WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW SPSPSPSPSPSP.SP.SP.SP.SPORTORTORTORTORTORTORTORTORTORTLIFLIFLIFLIFLIFLIFLIFLIFLIFLIFEEEEEEEEEE SSSSSS.S.S.S.SEEEEEEEEEE
LILLILLILLILLILLILLILLILLILLILLLLLLLLLLLA EA EA EA EA EA EA EA EA EA EDDDDDDDDDDEEEEEEEEEETTTTTTTTTT VÄVÄVÄVÄVÄVÄVÄVÄVÄ VÄRDSRDSRDSRDSRDSRDSRDSRDSRDSRDSHUSHUSHUSHUSHUSHUSHUSHUSHUSHUS • SKANSENVÄGEN 34, LILLA EDET, 0520-65 16 16ÄÄ

Lo
ka

la
 a

vv
ik

el
se

r i
 u

tb
ud

et
 k

an
 fö

re
ko

m
m

a 
• 

Re
se

rv
at

io
n 

fö
r s

lu
tfö

rs
äl

jn
in

g 
oc

h 
ev

. t
ry

ck
fe

l.

KR

GYMKORT 12 MÅN

GÄLLER I LILLA EDET • TOM 9/4 2012

Anmäl dig till kursstarten 
vecka 15 av viktminsknings-
kursen God Balans i Lilla 
Edet. BEGRÄNSAT ANTAL 
PLASTER KVAR!

VILL DU GÅ NER 10 KG TILL SOMMAREN?

LÖDÖSE. Solhaga by 
är kommunens näst 
största privata arbets-
givare.

I förra veckan förära-
des omsorgsföretaget 
ett besök av Modera-
ternas riksdagsledamot 
Mikael Cederbratt, som 
sitter med i Socialför-
säkringsutskottet.

– En mycket intres-
sant verksamhet, kon-
staterade Cederbratt.

I Lödöse och Nygård finns 
tre boenden, totalt 15 platser, 
för barn och ungdomar upp 
till 18 år med autismspek-
trumtillstånd som också kan 
ha en intellektuell funktions-

nedsättning, som ett komple-
ment till föräldrahemmet.

– Psykisk ohälsa visar sig 
ofta redan i 4-6-årsåldern och 
blir mer påtagligt när barnen 
börjar skolan och ställs inför 
en stor livsförändring. Tyvärr 
kommer vi in i ett betydligt 
senare skede, när barnen 
kommit upp i tonåren. Vi 
vill utveckla samarbetet med 
skolan och socialtjänsten så 
att vi i ett tidigare skede kan 
fånga upp de här individerna, 
säger vd Saila Ström.

– Vår devis lyder: Alla har 
rätt till ett gott liv hela livet.

Mikael Cederbratt lyssna-
de och tog till sig verksam-
hetsledningens funderingar.

– Vi kan se en tydlig stup-

rörsproblematik i det här av-
seendet. Vi måste bli bättre 
på att kommunicera mellan 
olika förvaltningar som 
verkar i kommunerna. En 
ökad samverkan skulle inne-
bära en bättre livssituation 
för de människor som fått en 
diagnos, säger Cederbratt.

– För oss som arbetar inom 
Solhagagruppen existerar 
inga inlärningssvårigheter, 
snarare utlärningssvårighe-
ter. Alla barn och vuxna tar 
in information fast på olika 
sätt. Det gäller att hitta rätt 
sätt att nå respektive männis-
ka, avslutar Saila Ström.

GÖTA. 8,2 miljoner 
kronor.

Så lyder Leifabs 
rörelseresultat för 
2011.

– Det är bra att 
ta med sig då stora 
investeringar ska till i 
år, projektet med cen-
trumfastigheten och 
ombyggnaden av före 
detta kommunhuset, 
säger Owe Lång, avgå-
ende vd i Leifab.

Leifab har för vana att alltid 
visa svarta siffror i bokslutet 
och 2011 är inget undantag. 
Det är ett rejält överskott som 
presenteras.

– Projekteringen och pla-
neringen av Lilla Edets cen-
trum har satt sin prägel på hur 
vi hanterat vår ekonomi och 
verksamhet under det gångna 
året, säger Owe Lång.

Trots att man kraftsam-
lat för de tunga investering-
ar som väntar i år har Leifab 

ändå kunna fullfölja sin idé 
om att kontinuerligt repare-
ra och underhålla sitt fastig-
hetsbestånd.

– Vi har lyckats i detta av-
seende. Samtidigt som vi re-
dovisar ett bra bokslut och en 
stabil ekonomi har vi avsikt-
ligt överstigit den budgetera-
de posten för reparation och 
underhåll. På så sätt håller vi 
våra fastigheter i gott skick 
och värdet ökar, säger Owe 
Lång.

Noterbart i övrigt är att 
bolagsledningen räknat upp 
värdet på skogsbeståndet till 
en mer marknadsmässig nivå.

– Under min tid i företa-
get har vi inte avverkat mer 
skog än nödvändigt. Värdet 
på skogen har ökat med 12 
miljoner kronor. Den upp-
skrivningen har emellertid 
inte påverkat det redovisa-
de resultatet om 8,2 miljoner 
kronor, säger Owe Lång.

En annan framgångsfak-
tor för Leifab är det strate-

giska och målmedvetna arbe-
tet med uthyrningsverksam-
heten.

– Idag har vi knappt några 
vakanser. Uppstår det lediga 
objekt arbetar vi med full 
kraft för att få in en ny hy-
resgäst och det har givit re-
sultat, säger Owe Lång.

Leifabs t f ordförande, 
Lars Ivarsbo, vill också lyfta 
fram de energibesparande åt-
gärder som ständigt sker.

– Vi investerade 3,5 miljo-
ner kronor i energibesparan-
de åtgärder på Fuxernasko-
lan under fjolåret. Resultatet 
av den investeringen kommer 
vi att se 2012, säger Ivarsbo.

Den 23 april gör Owe 
Lång sin sista tjänstgörings-
dag som vd för Leifab. Han 
gör sitt yttersta för att kratta 
gången så mycket det bara 
går för sin efterträdare Lars 
Wijkmark.

– Det känns skönt att kunna 
lämna företaget med ett 
sådant här resultat i ryggen. 

Det finns variabler, så kallade 
riskfaktorer i alla bolag, och i 
vårt fall är det räntan. Vi har 
passat på att binda våra lån, så 
att vi inte ska vara så känsliga 
för räntesvängningar de när-
maste åren. Det är ett med-
vetet strategival från vår sida, 
avslutar Owe Lång.

JONAS ANDERSSON

HJÄRTUM. Våren är i 
antågande.

Om inte annat så 
vittnar Trädgårdsmäs-
san i Hjärtumsgården 
om det.

Söndagens arrang-
emang lockade många 
besökare.

När solen strålade som mest 
arrangerades årets Träd-
gårdsmässa i Hjärtumsgår-
den. Mycket folk kom för att 
ta del av det digra utbud av 
programpunkter som fanns, 
alltifrån miniseminarier om 
beskärning och gräsmattor 
till försäljning av diverse ma-
skiner, växter, blommor och 
så vidare.

– De två första timmarna 
var det full fart. Det är många 
som vill ha tips inför plante-
rings- och odlingssäsongen. 
Våren tycks komma tidigt 
i år, sade Daniel Ångefors 
från Wäxthuset i Lilla Edet.

Lite längre bort i loka-
len stod Solveig Ekdahl 
från Krukmakeriet i Uxås. 
Hennes vackra keramikkru-

kor tilldrog sig besökarnas 
gunst.

– Dagen till ära har jag 
tillverkat små söta trådgårds-
tomtar, förklarade Solveig.

Mässan i övrigt innehöll 
försäljning av bland annat 
honung, hönsgödsel, pellets, 
fontäner och potatis. Tankar 
om trädgård, beskärning och 

gräsmattetips var de tre mi-
niseminarier som avverkades 
med en timmes mellanrum.

Positivt bokslut för Leifab

Owe Lång, avgående vd i 
Leifab.

Cederbratt besökte Solhaga by

I LÖDÖSE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

I samspråk. Saila Ström och Liselotte Björserud från Solhagagruppen diskuterar verksamhe-
tens inriktning med riksdagsman Mikael Cederbratt (M) och kommunalrådet Peder Engdahl 
(M).

Trädgårdsmässa i Hjärtum

I HJÄRTUM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Besökarna fyndade bland växter och plantor.

Solveig Ekdahl från Krukmakeriet i Uxås fanns represente-
rad på årets Trädgårdsmässa.

Mycket folk kom till söndagens Trädgårdsmässa i Hjärtumsgården.


