
Nr 34 | vecka 39 | År 17 | 2012

LILLA EDET. Nyligen 
togs det första spad-
taget för Kvarteret 
Hägern.

Det blir ett trygg-
hetsboende omfattande 
24 lägenheter med 
uterum i västläge och 
utsikt över älven.

– Om allt går som 
det ska, så räknar vi 
med infl yttning om tio 
månader, säger Sven 
Karlsson på Gekå Fast-
igheter.

Kvarteret Hägern kommer 
att blir närmaste granne med 
Käppslängarn, som redan 
idag är ett populärt bostads-
område. Ett nytt lägenhets-
område har varit efterfrågat 
under en längre tid, men det 
är först nu som alla pusselbi-
tar fallit på plats och projek-
tet kan ta sin början.

– Vi välkomnar verkligen 
det här initiativet och i dialo-
gen med våra pensionärsför-
eningar så är det ett boende 
med närhet till service som 
önskas. Dessa önskemål 
infrias nu. Samtidigt som 
det blir ett naturnära boende 
mitt i centrum, så är det 
bara ett stenkast till affärer, 
apotek och vårdcentral, säger 
kommunalrådet Ingemar 
Ottosson (S) som fick äran 
att sitta upp i grävskopan, 
greppa spakarna och på så 
sätt symbolisera att projektet 
är igång.

Tack vare de inglasade 
uterummen blir lägenhe-
terna 65 kvadratmeter stora 
(två rum och kök). Fastig-
heten byggs som ett trevå-
ningshus som bland annat 
kommer att inrymma en stor 
samlingslokal där de lokala 
pensionärsföreningarna kan 
ha sina aktiviteter.

– Nuvarande samlingslo-
kal som finns i Käppslängarn 
är för liten, säger socialchef 
Sven Bergelind.

Sven Karlsson berättar 
att lägenheterna kommer 
att byggas så yteffektiva som 
möjligt. När det gäller våt-
rumsdelen har man anlitat 
konsulter för att kunna göra 
eventuella förändringar i 
framtiden.

– Tanken är att man ska 

LÖDÖSE. Fasen vad 
häftig!

Uttrycket var san-
nerligen befogat.

För en tid sedan vi-
sade Claes Östberg upp 
sin egenhändigt byggda 
Ford GT 40 för häpna 
och imponerande elever 
på Elfhems gymna-
sium.

För 23 år sedan började 
Claes Östberg att bygga bilar 
på egen hand. Han hade helt 
enkelt inte råd att köpa sig 
sin drömbil och därför blev 
det till att lägga ett antal 
timmar i garaget istället.

– Mitt första projekt var 
en Alfa Romeo. Sedan har 
intresset hållit i sig. Detta är 
bil nummer två i ordningen, 
förklarar Claes.

Bilen, en Ford GT 40 som 
utgör en replika av 1966 års 
modell, besiktigades första 
gången 2007. Tro emellertid 
inte att fordonet är helt fär-
digt ännu.

– Nej, den blir aldrig klar. 
Det finns alltid någon detalj 
att fila på, säger Claes Öst-
berg.

Vad är utmaningen med 
att bygga en egen bil?

– Det är så brett, du måste 
behärska en massa olika saker 
som hållfastighet, material, 
lack och så vidare. 

Vad är signifikativt för 
din Ford GT 40?

– Allt är byggt med tanke 
på att bilen ska ha en låg vikt 
och hög prestanda.

Det händer att Claes Öst-

berg visar upp sin ögonskatt 
på olika utställningar. Emel-
lanåt deltar han också på så 
kallade banmöten.

Eleverna på industritek-
niska- och fordonsprogram-
met var begistrade då de 
fick förmånen att bevittna 
och provsitta den blänkande 
bilen. 

– Riktigt läcker, konstate-
rade Simon när han gled ner 

bakom ratten.
Om någon skulle få för 

sig att lägga ett bud på Claes 
Österbergs kära ägodel är det 
inte mödan värt.

– Den är inte till salu. Jag 
kommer att behålla den så 
länge jag kan kliva in i den.

Trygghetsboende byggs i centrum
– 24 lägenheter med uterum och älvutsikt

Sven Karlsson, Gekå Fast-
igheter.

Ett efterlängtat projekt som möjliggjorts tack vare ett gott 
samarbete mellan Gekå Fastigheter och Lilla Edets kommun. 
T v Sven Karlsson, socialchef Sven Bergelind och kommunal-
rådet Ingemar Ottosson.

Bil imponerade på gymnasieeleverna
– Claes Östberg 
visade sin Ford 
GT 40
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Eleverna på Elfhems gymnasium uttryckte sin förtjusning över den Ford GT 40 som Claes 
Östberg (längst till vänster) har byggt på egen hand.

kunna flytta in som ung 
pensionär och bo kvar i sin 
lägenhet lång tid framöver, 
säger Sven Karlsson.

– Vad hyresnivån kommer 
att landa på är ännu lite 
oklart eftersom vi inte har 
handlat in allt ännu. Kon-
ceptet bygger emellertid på 
att det ska bli en rimlig hyra 
för pensionärerna, betonar 
Sven Karlsson.

Hemtjänstens personal 

kommer att finnas i grannfas-
tigheten och tanken är också 
att de nya hyresgästerna ska 
ges möjlighet att få hjälp med 
handling och städning via 
arbetsmarknadsavdelningens 
servicetjänst.

– Vi har upprättat en 
kölista för Kvarteret Hägern 
och den är välfylld. Det är 

ändå idé att söka för den som 
är intresserad, av erfarenhet 
vet vi att det alltid är några 
som ändrar sig, säger Sven 
Karlsson.

Kommunalrådet Ingemar Ottosson (S) sätter skopan i backen 
och symboliserar att projektet för Kvarteret Hägern är igång. 
Det nya trygghetsboendet med 24 lägenheter blir beläget på 
området mellan Turistvägen och Käppslängarn.
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Kom i form med viktminskningskursen:

Före Efter

GOD BALANS! 
Kursstart 
27 september. 
Anmäl dig idag, 
begränsat antal platser.

SANDRA HAR GÅTT NER 28 KILO 
MED GOD BALANS!


