
LÖDÖSE. I dagarna ska hockeyklub-
ben LN70 slutförhandla med Lilla 
Edet kommun om hur Lödöseborg 
bäst kan skötas.

I vår ska fastighetsägaren Leifab 
renovera omklädningsrum och slut-
föra de återstående arbetena inne i 
ishallen.

– Det skjuder av liv och vi är väldigt 
optimistiska för framtiden, säger Lars 
Kreijser, ordförande i LN70.

Leifab tog formellt över som ägare till Lödö-
seborg vid årsskiftet. Kultur- och fritidsför-
valtningen hyr ishallen som LN70 dispone-
rar och tar ett ansvar för.

– Exakt hur vårt uppdrag ska se ut fram 
över har vi inte kommit överens om än, men 
vi är nära ett avtal. Dialogen med kommu-
nens företrädare är positiv och i dagarna 
ska vi träffa representanter från Leifab för 
att diskutera behoven av renovering. Det är 
främst omklädningsrummen som måste åt-
gärdas samt en del saker inne i hallen. Vidare 
hade vi gärna sett en lösning för att få in ca-
feterian i hallen, säger Lars Kreijser.

Lokaltidningen hälsar på när klubben ar-
rangerar ett poolspel för U10. Det skulle va-
rit fyra lag, men Vänersborg fick dra sig ur på 
grund av sjukdomar.

– Antalet aktiva barn har sjunkit på senare 
år och vi är många småklubbar som brottas 
med samma problem. Få har dock så bra för-
utsättningar som vi i LN70. Vi har nästan 
obegränsat med istid, men hade gärna haft 
fler barn i hallen, säger Daniel Claesson, 
ledare för klubbens U10-lag.

LN70 har förutom skridskoskolan för ny-
börjare fyra lag i spel. Hockeyskolan (7-8 år), 
U10, juniorlag och ett seniorlag. 

– Vi får vara glada för det vi har. Det har 
inte varit lätt när ungarna har fått duscha 
hemma. Förhoppningsvis blir det bättre till 
nästa säsong, säger Daniel Claesson som fick 
se sitt lag besegra både Grästorp och Troll-
hättan.

Årets säsong 
sträcker sig till 31 
mars, sen väntar 
renoveringar.

– Vårt mål är 
att kunna ha is till 
september. A-la-
get behöver det 
för att slippa ställa 
in matcher, menar 
Lars Kreijser som 
hoppas att fler 
barn söker sig till 
Lödöseborg.

– Det är en helt suverän hall och även för 
barn från Ale är den lätt att nå. Det är ju inte 
klokt att föräldrar kör barnen till Kungälv 
och Göteborg när Lödöseborg finns så nära. 
Har man inte åkt förut så finns det skridskor 
att låna.
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En ishall med 
plats för f ler

KUNGÖRELSE
Onsdagen den 19 mars 2014 har Lilla Edets 
kommunfullmäktige sammanträde i Stora 
Salongen, Folkets hus kl. 19.00.

Välkommen att besöka sammanträdet!

Kommunfullmäktige behandlar bl.a.
följande ärenden:

 Verksamhetsövergångar för lönehan-
tering, ekonomiadministration, upp- 
handling och IT-drift till SOLTAK AB.

 Årsredovisning 2013 för 
Lilla Edets kommun.

 Samverkan i gemensam överförmyndar-
nämnd för överförmyndarfrågor.

Bert Åkesson         Maria Olegård
ordförande         sekreterare

Sammanträdet är offentligt och dagordning 
och handlingar finns att läsa på kommun-
kontorets kansliavdelning, kommunens 
webbplats och på biblioteket i Lilla Edet 
fr.o.m. den 12 mars 2014.

VÅRA ÄLDRE FÖREBILDER… 
…de äldres situation måste upp på dagordningen. Inte 

minst när kroppen sviker utan också när det handlar 
om aktiviteter och trygghet. Det borde inte vara svårt 

eftersom det handlar om våra förebilder. 

FÖRETAGANDET…
…ett förbättrat företagsklimat ställer nya krav på 

kommunen. Nu handlar det om att fullfölja och låta 
dialogen leda till nya företag, växande företag med 
rekryteringsbehov. Där kommunens inställning är:  

hur kan vi hjälpa dig att lyckas? 

BOSTÄDER…
…vi behöver en mångfald i byggandet, inte minst  

hyreslägenheter. Våra unga bor hemma historiskt länge.

BARN OCH UNGA…
…med skolan som tyngdpunkt. Långsiktig samverkan 

som överlever valnatten krävs.

FRAMTID I ALE
Vi konstaterar att partipolitiken inte levererar de 

förutsättningar våra barn behöver! Vi går till val på 
mindre partifärg och mer samverkan. Vi är övertygade 

om att ingen politiker eller parti har svaren på Ales 
utmaningar - men tillsammans kan vi leverera svaren! 

Alla idéer tas tillvara oavsett bakgrund.

www.framtidiale.se

Målen når vi genom 

SAMVERKAN, 
UTVECKLING 

OCH ANSVAR.

Lödöseborg ägs numera av Leifab och kultur- och fritidsförvaltningen är hyresgäst. Kommunen å 
sin sida samarbetar med LN70 som kommer att vara en aktiv part i driften av hallen.

Daniel Claesson är engagerad ledare för LN70 
U-10 som i helgen besegrade Grästorp med 2-1 
och Trollhättan med 8-1.


