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LILLA EDET. Det gamla 
kommunhuset genom-
går en förvandling.

Den 1 maj ska det 
vara klart för inflytt-
ning på Torgbacken 19 i 
centrala Lilla Edet.

– Intresset är stort. 
17 av 19 lägenheter är 
redan uthyrda, säger 
Leifabs vd Lars Wijk-
mark.

I samma huskropp som Fol-
kets Hus är beläget, i den 
del där kommunens tjänste-
mannaorganisation tidigare 
fanns samlad, går renove-
ringsarbetet in i sin slutfas. 
Den 22 april sker slutbesikt-
ningen av de 19 lägenheter 

som går under projektnam-
net Torgbacken 19.

– Vi har precis installerat 
vitvarorna och håller som 
bäst på att iordningställa lä-
genhetsförråden. Därefter 
ska räcken till balkongerna 
monteras och fasaden tvättas 
och putsas, förklarar Gun-
nar Andersson, platschef på 
NCC som har totalentrepre-
naden.

Eftersom byggnadsföre-
taget har fått ta hänsyn till 
befintlig konstruktion går 
det inte att dra alltför stora 
paralleller med lägenheterna 
i Centralen 3 där även Netto 
inryms.

– Det är ett gammalt hus 
med sina fel och brister som 
vi har fått åtgärda. Jag mås-

te säga att det är ett väldigt 
spännande projekt att arbeta 
med och alla som kommer 
på besök är imponerade över 
den förvandling som skett. 
Själv blir man väl lite hem-
mablind, säger Gunnar An-
dersson och tillägger:

– Jag vill verkligen ta till-
fället i akt att lyfta fram Bo 
Edh på Leifab, som utgör 
beställarsidan i det här fal-
let. Samarbetet har fungerat 
jättebra och även en klapp på 
axeln till alla duktiga under- 
entreprenörer.

Bekvämt boende
Torgbacken 19 kommer att 
utgöras av en- och tvårums-
lägenheter. De personer som 
hittills har tecknat sig för en 
ny bostad i centrum är före-

trädelsevis Lilla Edet-bor.
– Det är invånare som 

lämnar egna hem för ett nytt 
bekvämt boende. Det som 
tilltalar våra nya hyresgäster 
är framförallt läget plus att 
många framhävt storleken på 
lägenheterna som optimal, 
säger Lars Wijkmark.

– Vad vi kan konstatera 
är att hyresrätt som boende-
form har slagit väldigt väl ut 
i Lilla Edet. Vår bedömning 
är att den grupp människor 
som lämnar egna hem för 
att flytta till lägenhet inte 
vill binda upp kapital i en 
bostadsrätt. De vill ha peng-
arna att leva för, säger Lars 
Ivarsbo (C), vice ordförande 
i Leifab.

Vad finns att säga om 
lägenheternas standard på 

Torgbacken 19?
– Det är ljusa och väldigt 

trevliga lägenheter. Alla 
utom en lägenhet har egen 
balkong eller uteplats. No-
terbart i övrigt är badrum-

men som är rejält tilltagna; 
5,5 kvadratmeter. Det blir 
verkligen ett bra boende på 
alla sätt, avslutar Gunnar 
Andersson.

JONAS ANDERSSON

– Snart inflyttningsklart på Torgbacken 19
Eftertraktade lägenheter i centrum

SPF Göta Älvdalsbyg-
den träffades 13 mars för 
månadsmöte i det ny-
byggda trygghetsboendets 
samlingslokal Träffpunkt 
Hägern i Lilla Edet. Ordfö-
rande Kerstin Andersson 
hälsade deltagarna välkom-
na. och speciellt psykotera-
peuten Lennart Björklund.

Lennart Björklund har 
ägnat en stor del av sin tid 
att studera hur syskonens 
placering i barnaskaran på-
verkar deras framtida liv. En 
mycket intressant föreläs-
ning om hur olika syskon-
kombinationer, åldersskill-
nader och kön kan styra 

framtiden. Hur går det för 
den yngste? Hur påverkas 
tvillingar om de skiljs från 
varandra? Detta och mycket 
annat på ett spirituellt sätt.

Kerstin redogjorde sedan 
kort för kommunens planer 
och uppmanade alla som 
önskade trygghetsboende i 
Lödöse att kontakta kom-
munen, för att få lite fart på 
byggandet.

Ulla Koch berättade 
om kommande resa och 
efterlyste också förslag på 
resmål.

Eftermiddagen avslutades 
med kaffe och lotteri.

Månadsmöte i ny samlingslokal

 Gästföreläsare Lennart Björklund och ordföranden i SPF  
 Göta Älvdalsbygden, Kerstin Andersson. 

Gunnar Andersson, platschef NCC.

Lars Ivarsbo, vice ordförande i Leifab.
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Fördjupad översiktsplan för Lödöse
Lilla Edets kommun har upprättat ett förslag till fördjupning av 

översiktsplanen för Lödöse 2014-02-25. Planförslaget har tidigare varit 

utsänt för samråd under perioden 16 maj-26 juni 2013. Planområdet 

avgränsas norr om Spetalbergen i norr, kommungränsen i söder, Göta 

älv i väster och Gårdaån samt väg E45 i öster. Den 5 mars beslutade 

kommunstyrelsen att ställa ut planen för granskning. 

Fördjupning av översiktsplanen för Lödöse har två syften. Det första är 

att konkret utgöra en ram som anger möjligheterna för utveckling och 

bevarande i Lödöse, vilket underlättar för kommande planering och 

utbyggnad i Lödöse. Det andra syftet är att själva arbetet med planen 

ska fungera som inspirationskälla och underlag för diskussioner och 

idéarbete bland Lödösebor och andra som på olika sätt medverkar i 

samhällsbyggandet.

Utställningstid
26 mars – 20 maj 2013

Utställningsplatser
Utställningsmaterialet finns tillgängligt på nedanstående platser under 

ordinarie öppettider:

Lilla Edets kommunhus, Järnvägsgatan 12, Lilla Edet

Lilla Edets bibliotek, Göteborgsvägen 63, Lilla Edet

Lödösehus, Museivägen 1, Lödöse

Utställningshandlingarna finns även tillgängliga på kommunens 

webbplats: lillaedet.se/byggabomiljo under Kommunens planarbete/

Fördjupad översiktsplan.

Synpunkter
Den som har synpunkter på förslaget ska framföra dessa skriftligen 

senast 2014-06-26 till kommunen@lillaedet.se eller i brev till:

Lilla Edets kommun

Kommunstyrelsen

463 80 Lilla Edet

Inkomna synpunkter diarieförs och blir offentliga handlingar.

Upplysningar
En översiktsplan är inte rättsligt bindande men vägledande vid 

detaljplaneläggning och bygglovprövning. Efter utställningen förväntas 

planen antas av kommunfullmäktige.

Vill du ha ytterligare information kontakta:

Paul Mäkelä, Lilla Edets kommun, 0520-65 95 22

Martin Nord, Norconsult, 031-50 71 21

KOMMUNSTYRELSEN


