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LÖDÖSE. Snart börjar 
tåget gå från Lödöse 
Södra.

Med detta öppnas 
en stor möjlighet för 
kommunikationsnära 
boende, för både nya 
som befi ntliga kom-
muninvånare.

– Lilla Edets kommun 
andas optimism och 
snart blir det verk-
lighet av vägen och 
tågstoppet, det som vi 
har pratat om så länge, 
säger mark- och ex-
ploateringschef Daniel 
Åhman.

Det fördjupade översikts-
planarbetet för Lödöse har 
pågått under en längre tid 
och intensifierats under året.

– Vi har genomfört tre 
workshops sedan i somras 
där politiker, tjänstemän och 
näringsidkare varit invol-
verade. Syftet är att få fram 
underlag till den fördjupade 
planprocessen, helt enkelt 
för att ta reda på vad folk 
tycker och tänker. Nu ska de 
synpunkter som framkom-
mit sammanställas och det 
ska ske informationsmöten 

för fortsatt samråd, berättar 
Daniel Åhman.

Fram till nu har stor kraft 
lagts på planläggning av 
bostadsområdet Ekeberg. 
Hittills är tio hus resta i 
området och fler är på gång. 
Lilla Edets kommun har 
själva sålt tio av sina totalt 
sexton tomter.

– Sedan har vi två försälj-
ningar som pågår. Det går 
sakta, men säkert och vi får 
inte glömma av att det är 
trögt på bostadsmarknaden 
generellt sett. Vi upplever en 
lågkonjunktur och med den 
bakgrunden ska vi ändå vara 
nöjda, säger Daniel Åhman.

Vad är ert främsta sälj-
argument?

– Tomtpriserna är fortfa-
rande väldigt låga i jämfö-
relse med hur det ser ut på 
många andra ställen. På Eke-
berg kan man få en tomt som 
bara kostar en tredje- eller 
fjärdedel jämfört med Göte-
borg och det är nog halva 
kostnaden mot hur prisbil-
den ser ut i Ale, säger Daniel 
Åhman.

Han tror att det blir ännu 
fler som får upp ögonen för 
Lödöse när vägen är fullt 

utbyggd och tågtrafiken 
kommer igång som planerat.

– Det kommer att ta 22 
minuter från Lödöse Södra 
in till Göteborg. Det är fan-
tastiskt! Vi ges en helt annan 
möjlighet att sälja det här 

Ekeberg växer sakta men säkert
– Lödöse har stor
utvecklingspotential
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Bostadsområdet Ekeberg håller på att exploateras. Kommunledningen hoppas att ännu fl er ska få upp ögonen för Lödöse när 
vägen är fullt utbyggd och tågtrafi ken kommer igång den 9 december. 

ALVHEM. Den nya tåg-
stationen Lödöse Södra 
får dubbel zontillhörig-
het.

Syftet är att boende 
strax söder om grän-
sen, i Alvhem, ska 
kunna använda statio-
nen utan att behöva 
betala mer för resor 
till Göteborg än de gör 
idag.

– Väldigt positivt med 
en taxa som gynnar re-
senärer i båda riktning-
arna, säger Lilla Edets 
kommunalråd Ingemar 
Ottosson (S).

– Jag är glad att boende i 
Alvhem kan välja att resa 
kollektivt från en station 
nära och att Västtrafik varit 
lyhörda i denna fråga, säger 
Mikael Berglund (M), kom-

munalråd i Ale kommun.
Lödöse Södra börjar tra-

fikeras vid tidtabellsskiftet 
den 9 december. Statio-
nen ligger precis norr om 
gränsen mellan Lilla Edets 
kommun och Ale kommun. 
Boende söder om kommun-
gränsen har hittills rest med 
buss söderut för att ta sig till 
Göteborg, men får nu en 
snabbare och bättre förbin-
delse om de tar sig norrut 
över gränsen till den nya sta-
tionen. Här kan de ta tåget 
mot Göteborg. På liknande 
sätt får resenärer till Troll-
hättan/Vänersborg taxor 
motsvarande resor till och 
från Lilla Edets kommun.

– Vi ser det som en del av 
utvecklingen av Lilla Edet 
och Lödöse södra, säger 
Ingemar Ottosson.

Lödöse Södra kommer 

att höra både till Lilla Edets 
kommunzon och till zonen 
Ale Norra. Resor från 
Lödöse Södra till Göteborg 
kommer därför att kosta lika 
mycket som resor mellan Ale 
Norra och Göteborgs kom-
munzon. Lödöse Södra är en 
av tre nya stationer för regi-
ontåg mellan Vänersborg 
och Göteborg.

– Det känns bra att de 
boende strax söder om kom-
mungränsen inte behöver 
betala mer än de tidigare 
gjort för att den nya tåg-
stationen ligger precis norr 
om gränsen, säger Maria 
Björner Brauer, enhetschef 
försäljning och marknad på 
Västtrafik.

 

 

 

 

Lödösehus hittar du på

Museivägen 1, Lödöse. Välkommen hit!

010-441 43 83  www.lodosemuseum.se

Lödöse - Göteborgs medeltida föregångare.

 

9 juni 2012 - 27 januari 2013

ARN, BLANKA & SALADIN

Medeltida dräkt från teater och film.  

27/10 och 24/11 kl. 13-16

STICK-CAFÉ Kom och handarbeta i muséet.

14 april 2012 - 13 januari 2013

TROLLHÄTTAN OCH TITANIC
I april 1912 sjönk Titanic. Flera västsvenskar var ombord.  

Några blev räddade tack vare livbåtsdävertar från Trollhättan.

Lördag 24 november kl. 14 

TEATERDRÄKT Dräktskaparen Ida Lagnander berättar hur rollkarak-

tärer skapas med hjälp av dräkt. Prova kläder från filmerna om Arn. 

Lördag 8 december kl 11-15

JULMARKNAD

Traditionell julmarknad i samband med “Jul i byn” i Lödöse. 

I samarbete med Föreningen Slöjd och Konsthantverk kring Älven. 
  

Vecka 44 tisdag - torsdag kl. 11-15 

HÖSTLOV PÅ LÖDÖSEHUS  
Tema: “Tusen och en natt” Sagoläsning, pyssel mm.   

31/10 kl. 13-15 Maskeraddisco. Pris för smartaste dräkt. Föranmälan.

området nära alla bitar fallit 
på plats.

Noterbart i samman-
hanget är att Göta Invest har 
elva tomter i området Eke-
berg, Myresjöhus har mark-
anvisning på 22 tomter och 

Globalhus på 15.
– Lödöse har väldigt 

stor utvecklingspotential. 
Vi hoppas naturligtvis på 
befolkningsökning i olika 
delar av kommunen, men 
tror att den södra delen 

kommer att växa snabbast, 
avslutar Daniel Åhman.

Lödöse Södra får dubbel zontillhörighet

I LÖDÖSE
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Alependeln går från Älvängen till Göteborg, men i Lödöse Södra stannar också regiontåget 
vilket kan vara ett alternativ för boende i Alvhem.


