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LÖDÖSE. Det är något av 
proppen ur för Eke-
bergsområdet.

I slutet av februari 
startar försäljningen av 
30 radhus som Ekeblad 
Real Estate Investment 
AB (EREIM) planerar för.

– Vi vänder oss till 
barnfamiljer som vill ha 
ett ekonomiskt fördel-
aktigt boende, säger 
företagets representant, 
Henrik Ekeblad.

I slutet av förra året under-
tecknades ett avtal mellan 
Lilla Edets kommun och 
Myresjö Mark ABK angåen-
de 22 enplanshus. Nyligen 
upprättades också ett avtal 
mellan kommunen och ER-
EIM angående en bostads-
rättsförening om 30 radhus 
utmed Dansbanevägen.

– Vi har specialiserat oss 
på radhus och finns i Öre-
bro, Karlstad, Halmstad, 
Helsingborg och snart även 
i Lödöse, säger Henrik Eke-
blad och fortsätter:

– Vårt koncept liknar Bo 
Klok fast vi har en egen lös-
ning. Vi färdigställer hela 
radhuset och gör det nyck-
elfärdigt såväl invändigt som 
utvändigt.

Radhusen är i två plan 
med en boyta på 112,5 kva-
dratmeter. Därutöver till-
kommer ett förråd på fyra 

kvadratmeter och bilplats på 
framsidan samt trätrall och 
gräsyta på baksidan.

– Det finns även möjlighet 
till vindsförråd, säger Henrik 
Ekeblad.

Varje hus är försett med 
en luftvärmepump vilket gör 

det till ett energisnålt boen-
de.

– I övrigt kan noteras lig-
gande träpanel på fasaden 
och betongpannor på ta-
ket samt att det på området 
kommer att byggas en lek-
plats.

– Aledalen upp mot Lilla 
Edet är en bortglömd del av 
Göteborgsområdet. Det som 
tidigare bestod av en ful väg 
med industribyggnader har 
nu blivit betydligt trevligare 
och mer lättillgängligt med 
den nya infrastrukturen. 

Anledningen till att vi bör-
jar bygga här är att priserna 
fortfarande är förhållandevis 
låga samtidigt som kommu-
nikationerna är goda. Det 
råder ett enormt tryck på bo-
städer i och runt Göteborg, 
säger Henrik Ekeblad.

– Dessutom är Ekeberg 
ett väldigt vackert område, 
naturskönt samtidigt som 
det finns en närhet till tåg-
stationen.

Det är Svensk Fastighets-
förmedling Ale som kommer 
att ombesörja försäljningen. 
Insatsen kommer att landa 
på cirka 1,35-1,55 miljoner 
kronor och med tillhörande 
månadsavgift på cirka 4 200 
kronor i månaden.

– Inflyttning är tänkt att 
ske under perioden april-au-
gusti nästa år. Det är emel-
lertid en preliminär tidsplan. 
70 procent av husen ska vara 
sålda innan byggstart sker. 
Dock ser denna plan ut att 
kunna realiseras med det in-
itiala intresse vi ser från po-
tentiella köpare, säger Hen-
rik Ekeblad.

Vilka tror ni i första 
hand kommer att attra-
heras av ert nya boende i 
Ekeberg?

– Om vi ser till våra an-
dra radhusområden så är 
det barnfamiljer, 25-40 år. 
Jag tror potentiella köpare 
finns i norra Göteborg, del-
vis Partille, Kungälv, Troll-
hättan och naturligtvis hela 
Aledalen, avslutar Henrik 
Ekeblad.

JONAS ANDERSSON

30 radhus i Ekeberg

Henrik Ekeblad och Jonas Zachrisson från EREIM AB på plats i Ekeberg där företaget planerar för 30 radhus. Försäljningen drar 
igång i slutet av den här månaden.

– Byggstart efter sommaren
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Måndagen den 9 februari 
höll Kristdemokraterna i 
Lilla Edet årsmöte. Året 
som gått har präglats av 
omfattande kampanjer med 
distribution av valmaterial 
inför EU-valet i maj, samt 
till valet till kommun, region 
och riksdag i september. 
Arbetsplaner och plane-
ringsmöten har hållits bland 
annat med våra samarbets-
partier, C, M och MP under 
valperioden.

I augusti deltog de poli-
tiska partierna i kommunen 
under trevliga former, vid 
den välbesökta marknaden 
vid kulturhuset Lödösehus, 
där Kristdemokraterna var 
väl representerade av kandi-
dater lokalt, regionalt samt 
till riksdagen. Från regionen 
deltog Monica Selin, till 
riksdagen Jonatan Sundén 
och Penilla Gunther. KD 
hade även besök av David 
Lega från Göteborg. De 
övriga partier hade även 
besök av sina toppkandida-
ter. Under året som gått har 
Penilla Gunther och Monica 
Selin genomfört ett antal 
valkampanjer tillsammans 
med lokalavdelningen.

Valen blev framgångsrika, 
Kristdemokraternas EU 
kandidat Lars Adaktusson 

kom in i Europaparlamentet 
i Bryssel. I regionen tog 
Monica Selin plats som 
regionråd, i riksdagen har 
Penilla Gunther befäst sin 
plats.

Årsmötesförhandlingarna 
leddes av Sten Evert Sand-
beck, verksamhets- och 
förvaltnings- berättelserna 
godkändes och lades till 
handlingarna. Styrelsen 
beviljades ansvarsfrihet.

Till kommande års styrel-
se valdes: Ordförande: An-
ders Karlsson (nyval). Vice 
ordförande: Jens Nielsen. 
Ledamöter: Marie-Louise 
Nielsen, Thuraya Svens-
son, Cecilia Johansson, 
Sten Evert Sandbeck och 
Jonas Hilmersson.

Årsmötet utsåg årets 
Vitsippspristagare 2015.

Kommunalrådet Ju-
lia Färjhage gästade 
avdelningen och 
informerade om det 
kommande arbetet inom 
kommunen. Samtalet 
utmynnade i en diskus-
sion om hur man bäst har 
kontakten mellan politiker 
och de olika kommunala 
verksamheterna.

Anders Karlsson
Avdelningsordförande KD Lilla Edet

Årsmöte hos Kristdemokraterna
LILLA EDET. Föredrags-
hållarna stod på kö i 
samband med tisdagens 
frukostmöte.

De nya kommunala 
energi- och klimatråd-
givarna, Peggy Magnus-
son och Petter Bergman, 
presenterade sig liksom 
Ylva Laudon, ny han-
delsutvecklare i Lilla 
Edet.

Ett 25-tal morgon-
pigga företagare och 
kommunala tjänstemän 
fanns på plats i Folkets 
Hus.

Peggy Magnusson och Pet-
ter Bergman erbjuder sedan 
i höstas energi- och klimat-
rådgivning för företag, för-
eningar och hushåll.

– Vi har stöd av Ener-
gimyndigheten och eftersom 
det är statligt finansierat är 
det en opartisk och kost-
nadsfri tjänst. Nu riktar vi in 
oss på er företagare, förkla-
rade Peggy Magnusson.

Några i lokalen anmäl-
de genast sitt intresse, att få 
hjälp med energieffektivise-
ring visade sig vara populärt.

– Besparingar är en di-

rekt vinst för företaget. Det 
finns mycket att göra vad det 
gäller transporter, men även 
inom andra områden, po-
ängterade Petter Bergman.

Ylva Laudon tog vid och 

informerade åhörarna om 
sin roll som handelsutveck-
lare.

– Jag har inte varit igång 
särskilt länge, bara ett par 
veckor. Just nu håller jag på 

med en fasadanalys och tar 
kort ur alla möjliga vink-
lar. Vårt mål är att skapa en 
attraktiv stadskärna, det ska 
vara rent, snyggt och fräscht, 
sade Ylva och passade samti-
digt på att slå ett slag för den 
handlarfrukost som ska äga 
rum den 10 mars.

Åsa Svanberg-Sand, 
samordnare för frivilliginsat-
ser i kommunen, vädjade om 
sponsring till de ideella kraf-
ter som ställer upp på olika 
sätt, bland annat med bingo-
aktiviteter på äldreboenden, 
promenader, högläsning och 
boule.

– Just för tillfället har vi 
73 frivilligarbetare i kom-
munen. Vill ni sponsra dem 
på ett eller annat sätt är jag 
tacksam för det.

Cecilia Friberg, mark- 
och exploateringschef i Lilla 
Edets kommun, var sist ut 
genom att berätta om den 
byggnation som är på gång, 
företrädelsevis i Lödöse.

– Ekeberg är det områ-
de där det är mest saker på 
gång. Snickar Carlssons sats-
ning blev den draghjälp som 
kommunen behövde.

JONAS ANDERSSON

Energifyllt frukostmöte i Folkets Hus

Kommunerna Stenungsund, Tjörn, Orust och Lilla Edet har ge-
mensam kommunal energi- och klimatrådgivning med kontor i 
Stenungsund. Energi- och klimatrådgivarna Petter Bergman och 
Peggy Magnusson gästade frukostmötet i Folkets Hus.


