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LILLA EDET. Det är en 
efterlängtad satsning 
som nu blir verklighet.

Den 2 februari till-
träder Ylva Laudon 
tjänsten som handels-
utvecklare i Lilla Edets 
kommun.

Handelsaktivite-
ter, marknadsföring, 
utvecklingsfrågor och 
offentliga rummet blir 
hennes fyra fokusom-
råden.

Ylva Laudon bor i Göteborg, 
men har en naturlig koppling till 
Lilla Edets kommun.

– Mina föräldrar har haft 
sommarstuga i Lödöse, nu bor 
de permanent på orten. Det finns 
en potential i den här kommu-
nen som inte är utnyttjad ännu, 
säger Ylva till lokaltidningen.

Ylva Laudon har läst mark-
nadsföring och handelsekonomi. 
Hon har varit med och utvecklat 
Nordstans köpcenter i Göteborg 

på olika sätt.
– Jag har arbetat med mark-

nadsföring, reklam och aktivite-
ter på torget. Trygghet var också 
en del av arbetet liksom dialogen 
med fastighetsägare och butiks-
innehavare, berättar Ylva som 
också är mamma till de automa-
ter med presentkort som syns lite 
varstans i Nordstan.

Rollen som handelsutvecklare 
i Lilla Edet har möjliggjorts tack 

vare samfinansiering mellan tre 
parter; kommunen, fastighetsä-
gare och handlare.

– Det är en tillsvidareanställ-
ning på halvtid till att börja med. 
Ylva är anställd av Företagscen-
trum, förklarar näringslivsut-
vecklare Kajsa Jernqvist.

Inledningsvis kommer Ylva 
Laudon att prata med så många 
involverade parter som möjligt 
för att skaffa sig en nulägesbild.

– Sedan gäller det att ta fram 
en plan med prioriteringsord-
ning som gäller över sommaren, 
säger Ylva.

Vad är nyckeln till fram-
gång?

– Att skapa ett attraktivt om-
råde, skapa en mötesplats och 
växa utifrån det. Det ska vara 
helt, rent och snyggt. Trygg-
heten ska inte förringas i sam-
manhanget. Hur är det med 
belysning och så vidare? För att 
nå framgång krävs också ett bra 
och jämt utbud av produkter och 
tjänster, avslutar Ylva Laudon.

JONAS ANDERSSON

Ylva Laudon är ny handelsut-
vecklare i Lilla Edets kommun.

– Efterlängtad satsning blir verklighet
Ylva ska utveckla handeln

STUDIO RUBB & STUBB
Långgatan 13, 463 71 Lödöse 
Telefon: 0520-66 00 05

VI SÖKER NU MEDARBETARE TILL STUDIO RUBB & STUBB,  
EN INARBETAD SALONG SEDAN TIO ÅR TILLBAKA

PLATSEN GÄLLER HYRSTOL ALTERNATIVT 
ANSTÄLLNING PÅ 100%
Kontakta Lotta på telefon 0706-16 25 53 efter kl 18

FRISÖR? SE HIT!

Lödöse 0520-66 00 10

Måndag-fredag 

8-21
Lördag-söndag 9-21

NU HAR VI 

FÄRSKA RÄKOR 
I VÅR DELIKATESS-

AVDELNING!

Fredagar och lördagar

Färska 

räkor! 99:-
Här kan du köpa allt! 

Goda såser som aioli och  

romsås! Gott färskt bröd m.m.

Varmt

välkomna!

Din nära 
MATBUTIK!

LÖDÖSE. Ekeberg ska 
växa.

Det handlar om bo-
stadsrätter – totalt 52 
bostäder.

– Det är kul att vi nu 
får blandade bostads-
former inom området. 
Nu kan vi matcha den 
efterfrågan som finns 
för Ekeberg, säger Ce-
cilia Friberg, mark- och 
exploateringschef i Lilla 
Edets kommun.

I slutet av förra året underteck-
nades ett avtal mellan Lilla Edets 
kommun och Myresjö Mark AB 
angående en bostadsrättsför-
ening om 22 friliggande hus på 
Rådjursvägen.

– Det blir enplanshus med en 
boendeyta på cirka 107 kvadrat-
meter, förklarar Cecilia Friberg 
och upplyser samtidigt om att 
försäljningen tar sin början i fe-
bruari.

I mars är det försäljningsstart 
för ytterligare bostadsrätter, 30 
radhus om 112 kvadratmeter 
utmed Dansbanevägen. Bostä-

derna byggs i två plan. EREIM 
AB och Lilla Edets kommun har 
tecknat ett avtal.

– Det känns väldigt roligt att 
få vara delaktig i den positiva 
vind som blåser över Lilla Edets 
kommun och Lödöse just nu. 
Vi ser Lödöse som en attraktiv 
tillväxtort till Göteborg med 
stor potential. Den målgrupp 
vi söker, de som prioriterar ett 
komplett familjeboende med 
hög standard till en låg insats, 
tror vi oss finna i detta projekt, 
säger Henrik Ekeblad på ER-

EIM AB. 
Enligt Cecilia Friberg kan 

det också bli tal om hyresrätter 
i Ekebergsområdet, men det är 
fortfarande på planeringsstadiet.

– Vi är också igång och tit-
tar på Gossagården, området 
mellan Ekebergsvägen och sta-
tionsområdet, där vi planerar för 
bostäder, handel och kontor. Det 
är en helt ny del i Lödöse som 
kommer att växa fram, avslutar 
Cecilia Friberg.

JONAS ANDERSSON

Här blir det nya bostäder. Cecilia Friberg, mark- och exploa-
teringschef i Lilla Edets kommun, gläds över den exploatering 
som är på gång i Ekebergsområdet.

Bostadsrätter byggs i Ekeberg


