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LILLA EDET. Byggnatio-
nen av Centrumhuset 
går in i sin slutfas.

26 lägenheter och 
verksamhetslokaler 
färdigställs för infl ytt-
ning i månadsskiftet 
mars-april.

I slutet av novem-
ber skrevs ett avtal 
med Netto och 14 av 
lägenheterna är redan 
tingade.

Den 29 november skrevs 
kontrakt mellan Leifab och 
Netto Marknad Sverige AB 
på butikslokaler i nya cen-
trumhuset, Centralen 3. 
Netto köper två tredjedelar 
av den totala verksamhetsy-
tan vilket motsvarar 1 000 
kvadratmeter.

– Netto tar över sin lokal 
i mitten av januari för att 
själva färdigställa butiken 
till den invigning som pla-
neras senare i vår, säger Bert 
Åkesson (S) ordförande i 
Leifab.

Med ytterligare en han-
delsaktör hoppas Lilla Edets 
kommun kunna stärka den 
lokala dagligvaruhandeln.

– Kontraktet med Netto 
var ett viktig steg för att 
kunna hyra ut resterande 
del av verksamhetslokalerna. 
Netto kan förhoppningsvis 
locka andra aktörer till Lilla 
Edet, säger Åkesson.

Kenneth Myrvold och 
hans THK är fortfarande 
en medaktör för etablering 
av fler näringsidkare i Cen-
trumhuset.

– Att hitta specialbuti-
ker för sällanköpsvaror, jag 
tänker bland annat på skor 
och kläder, ligger helt i linje 
med handelsstrategins tänk 
för Lilla Edets centrum, 
säger Lars Ivarsbo (C), vice 
ordförande i Leifab.

Att drygt hälften av de 
26 lägenheterna är uthyrda 
i dagsläget anser Leifabs vd, 
Lars Wijkmark, är bra.

– Kalkylen ser väldigt 
positiv ut och jag tror att 
intresset för Centrumhuset 

ökar ju närmare färdigstäl-
landet vi kommer.

Hur går tankarna med 
det före detta kommunhu-
set?

– Det är färdigprojekte-
rat, men vi har inte tryckt på 
knappen ännu. Vi skyndar 
långsamt, risken är annars att 
vi står med en massa tomma 
lägenheter, säger Lars 
Ivarsbo.

– Vi får inte glömma att 
utöver Centrumhusets 26 
nya lägenheter så har HSB 
byggt ett 20-tal lägenheter. 
Samma sak gäller Gekå Fast-
igheter och deras seniorbo-
ende som håller på att växa 
fram. Således blir det ett rik-
ligt tillskott av nya bostäder i 
Lilla Edet. Därför resonerar 
vi som så att först Centrum-
huset, sedan utvärderar vi 
innan vi tar nästa steg, säger 
Lars Wijkmark.

2012 har varit ett intensivt 
år för Leifab, som har haft 
ett 15-tal olika projekt igång 
samtidigt. Vid årsskiftet tog 
man dessutom över anlägg-

LÖDÖSE. Bara en bråkdel 
av museernas samlingar 
visas i utställningar. Bakom 
kulisserna i magasin döljer 
sig viktiga nycklar till att 
förstå och lära oss mer om 
vår historia. Nu publicerar 
Lödösehus dagliga uppda-
teringar på Facebook om 
arkeologiska fynd och korta 
berättelser om dem.  

Lödöse är Göteborgs 
medeltida föregångare där 
hundratals utgrävningar 
sedan 1900-talets början 
har inneburit cirka en halv 
miljon föremål i museets 
magasin. Många föremål är 
tyvärr inte tillgängliga fysiskt 
för besökarna men digitalt 
kan man nu få kika in bakom 
kulisserna.

Sedan ett par veckor 
tillbaka ger museiperso-
nalen under vardagar tips, 
bilder och betraktelser kring 
de medeltida föremålen som 
finns i samlingarna på Face-
book. Det ger också en bra 
möjlighet för besökare att 
ha en dialog, ha egna fun-
deringar och kommentera 
fynden.                         ❐❐❐

LILLA EDET. Det var många 
sökande till Länsförsäk-
ringar Älvsborgs stipendium 
”Lovande förebilder”. Efter 
en lång urvalsprocess valdes 
till slut 13 stipendiater ut i 
före detta Älvsborgs län. I 
Lilla Edets kommun blev 
det IK Bergaström som 
i söndags fick ta emot en 
check på 10 000 kronor.

– Vi är oerhört glada över 
att få dela ut detta stipen-
dium till föreningen, säger 

Madeleine Persson, kon-
torschef Trollhättan och Ale.

– Vi vill uppmuntra och 
belöna verksamheter som 
på något sätt arbetar aktivt 
för att minska droganvänd-
ning, öka livskvalitet eller 
motverka utanförskap och 
därmed bidrar till en bättre 
vardag för unga människor, 
säger Madeleine Persson.

– Syftet med stipendiet är 
att det ska vara till hjälp för 
föreningen i dess barn- och 

ungdomsarbete samt under-
lätta den dagliga verksam-
heten.

– För en ideell förening 
betyder detta stipendium 
mycket, säger Mateus 
Cander, ordförande i IK 
Bergaström.

– Pengarna kommer vara 
till stor hjälp och bidrar till 
att driva och utveckla vår 
verksamhet.

❐❐❐

Lennart Svensson på Länsförsäkringar Älvsborg delar ut ett stipendium om 10 000 kronor 
till IK Bergaströms ordförande Mateus Cander.

IK Bergaström fi ck stipendium på 10 000 kronor

Arkeologiska fynd på Facebook

– Det känns väldigt bra. Jag 
ser en lysande framtid för 
Lilla Edets kommun och de 
som verkar här. Det känns 
som om att vi är på väg 
någonstans och med den 
nya infrastrukturen finns 
det alla förutsättningar för 
att det ska bli jättebra.

Vad har präglat ditt 
arbete under 2012?

– Arbetet med handels-
utvecklingen, turistorgani-
sationen och att förbättra 
servicen för kommunens 
företagare. Det går inte 
att sticka under stol med 
att handelsutvecklingen är 
otroligt viktig för oss och ett 
viktigt steg togs när Netto 
bestämde sig för att flytta in 
i det nya centrumhuset.

När det gäller handels- 
och centrumutvecklingen 
har ni sökt inspiration 
från Arvika, varför då?

– Vi ville hitta en ort som 

vi kunde finna likheter med. 
Visst, Arvika är en centralort 
på ett helt annat sätt än Lilla 
Edet, men trepartssamarbe-
tet mellan kommunen, fast-
ighetsägarna och handlarna 
har vi gemensamt. 

Vad fick ni för intryck?
– Det var idérikt, inspi-

rerande och intressant. I 
Arvika finns en väl funge-
rande centrumorganisation. 
Det behöver vi få till Lilla 
Edet också, som kan ansvara 
för aktiviteter, utemiljö och 

så vidare. 
Vad önskar du dig av 

2013?
– Förhoppningsvis får 

vi uppleva en del nyetable-
ringar och då tänker jag inte 
bara inom handeln. Vi har 
många fördelar i Lilla Edet 
med vårt geografiska läge 
och numera med väldigt 
goda kommunikationer.

...Kajsa Jernqvist, 
näringslivsutvecklare i 
Lilla Edet.

Hur upplever 
du pulsen i 
näringslivet?

Hallå där...
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Goda utsikter för Centrumhuset
– Avtalet med Netto ett viktigt steg

ningsgruppen från kommu-
nen, vilket har medfört en 
förändring i organisationen. 
Utöver det tog Lars Wijk-
mark över som vd efter Owe 
Lång i slutet av april.

– Det har varit en hek-
tisk, men samtidigt väldigt 
rolig tid. Jag som trodde att 
processen skulle gå lite lång-
sammare i kommunala bolag 
insåg snart att jag hade fel. 
Det har varit 190 knyck mest 
hela tiden, säger Lars Wijk-
mark.

Vad väntar 2013?
– Vi har prospekterat två 

LSS-boende och det första, 
Ängshöken, kommer att dra 
igång efter julhelgen. Det 
andra projektet, på Hamnga-
tan, är överklagat, men för-

hoppningsvis sätts spaden i 
jorden inom en snar framtid, 
avslutar Lars Wijkmark.

JONAS ANDERSSON

Centrumhuset i Lilla Edet 
börjar ta ordentlig form. 14 
av de 26 lägenheterna är 
uthyrda och i slutet av no-
vember tecknades ett avtal 
med Netto som köper två 
tredjedelar av verksamhets-
lokalerna i bottenplan.

Nöjd Leifab-trio som såg till att ro i land avtalet med 
Netto. Från vänster: Lars Ivarsbo, vice ordförande, Lars 
Wijkmark, vd, och Bert Åkesson, ordförande.


