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ALVHEM. Utbyggnaden 
av motorväg och järn-
väg har satt rejäl fart 
på utvecklingen kring 
Lödöse södra station 
och det nya bostadsom-
rådet Ekeberg. 

Torsdagens ortsmöte i 
Alvhem kom att handla 
om framtidens möjlig-
heter, både innanför 
och utanför kommun-
gränsen och ortsborna 
var med på noterna. 

Det andades optimism i 
klubbstugan vid Gläntevi på 
torsdagens ortsutvecklings-
möte. 

Även om fokus denna 
gång låg utanför kommun-
gränsen är utvecklingen av 
Lödöse södra och Ekeberg 
av största intresse för alv-
hemsborna som blir närmsta 
granne. 

På plats från Lilla Edets 
kommun fanns Kommunsty-
relsens ordförande Ingemar 
Ottosson (S) och mark- och 
exploateringschefen Cecilia 
Friberg. 

– Utvecklingen har satt 
fart och befolkningen i Lilla 
Edet har ökat kraftigt sedan 
väg och järnväg byggdes ut. 
Det har inte hänt på ett helt 
decennium och förra året 
ökade vi mest av alla kom-
muner i Västra Götalands-
regionen och fjärde mest i 
Sverige. Det är en trend som 
vi ser kommer att fortsätta, 
inledde Cecilia Friberg. 

Den fördjupade över-
siktsplanen som har arbetats 
fram innefattar nya verksam-
hetsområden, bland annat 
vid Nygårdsmotet och på 
ett område som gränsar till 
Alvhem. Kring stationen i 
Lödöse södra och Ekeberg 
blir det tätbebyggelse och ett 
område för offentlig service. 

– Vi ser butiker på bot-
tenplan och bostäder ovan-
på. Sedan tänker man sig att 
bygga lägre bostäder, säger 
Cecilia. 

I Lödöse planeras för en 
handelsgata och en hand-
lingsplan för hur den ska 
utformas ska upprättas till 
hösten. Tanken är att man 
binder samman stationsom-
rådet med Lödöse samhälle. 

– Det är ett orört stations-
område, en värdefull yta med 
alla möjligheter att utvecklas 
och få riktigt attraktivt, men-
ar Ingemar Ottosson, som 
också fick frågan om hur 
man ser på arbetstillfällen i 
det nya området.

– Till viss del kommer det 
att skapa nya arbetstillfällen 
genom service, tjänster och 
handel, men inte minst har 
man närhet till kommunika-
tioner och bara 26 minuters 
tågresa till en stor arbets-
marknad.

Lokala exploatörer
På plats på mötet fanns 
även den lokala entrepre-
nören och exploatören Gö-
ran Tilly för att berätta om 
kommande byggnationer i 
Alvhem. 

Sammanlagt rör det sig 
om 21 villor på två områden 
och med två separata explo-
atörer inblandade. Förutom 
Göran och Arne Tilly byg-
ger även Thomas Lund-
ström och Lars Schüler på 
orten.

– Vi bygger fem fastig-
heter och Lars och Thomas 

16. Så långt som vi kommit 
i dagsläget planeras nu för 
vatten och avlopp och för-
handlingar kommer att star-
ta efter sommaren. 

Göran Tillys planer möt-
tes av optimism och mötes-
deltagarna hade inga direkta 
invändningar mot framväx-
ten av ett helt nytt bostads-
område i närheten av golf-
banan. 

Gustaf Nilvall från Ale 
kommun informerade även 
om en ny tjänst på kommu-
nens hemsida, ”Fixa min 
gata”, som innebär att man 
direkt på nätet kan göra fel-
anmälningar som sedan rap-
porteras vidare till ansvarig 
tjänsteman. Han poängte-
rade att det dock bara gäller 
för icke akuta problem. 

Skolfrågan prioriteras
Kommunchefen Björn Jär-
bur fick chans att presente-
ra sig och ställdes genast till 
svars för de dåliga betygs-
resultaten i Ales skola. Han 
menar att man just nu tar 
krafttag genom att vända på 
perspektivet och utgå från de 
som jobbar ”på golvet”, det 
vill säga lärarna. 

– Vi har nu tagit ett or-
dentligt krafttag för att till-
sammans vända trenden. Vi 
har politikens goda idéer, 
förvaltningens goda idéer 
och lärare med sina tankar, 
men problemet är att dessa 
nivåer inte hänger ihop och 
det ska vi försöka ändra på. 
Lärare, förskollärare, rek-
torer och förskolechefer ska 
tillsammans arbeta fram ett 
arbetssätt med utgångspunkt 
från vad som behöver göras 
utifrån deras perspektiv. Allt 
för länge har vi spytt galla på 
skolan. Nu vänder vi på per-
spektivet och ingen har tidi-
gare gjort så förut, sa Björn 
Järbur innan Göran Tilly 
knöt ihop säcken.

– Om vi vill att folk ska 
flytta hit måste vi också ha 
bra grejer. 

JOHANNA ROOS

– Nybyggnationer både innanför 
och utanför kommungränsen

Framtidsanda i Alvhem
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Gäster från Lilla Edets kommun. Exploateringschef Cecilia Friberg och kommunalråd Ingemar Ot-
tosson (S) gästade ortsutvecklingsmötet i Alvhem.

Göran Tilly.

Frukt&
Grönsaks

Huset
ALE TORG, NÖDINGE

MÅNDAG–FREDAG 08.00–20.00, LÖRDAG 08.00–18.00, SÖNDAG 09.00–18.00
www.alefruktogront.se

Erbjudandet gäller t.o.m. 20/4 reservation för slutförsäljning

Påskyra!
1290

/KG

1290
/KG

1490
/BUNT

GKGGGKG

NTNNTNTTNT

SPANSK 
PAPRIKA

FÄRSK-
POTATIS

FÄRSK
SPARRIS

250GR

DAGS ATT 
PLANTERA

Gott till  
påskbordet

Gilla Frukt & 
Grönsakshuset

på Facebook


