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Du håller nu första numret av Trivas i din 
hand. Vi har valt att kalla den Trivas av den 
enkla anledningen att det är precis det som vi 
vill att våra kunder ska göra hos oss. Tidning-
en är tänkt att ges ut fyra gånger om året till 
våra hyresgäster och affärspartners. Detta 
premiärnummer distribueras emellertid till alla 
hushåll i Lilla Edets kommun.
Syftet är att informera om Leifabs organisa-
tion och kommande projekt. Jag hoppas ni ska 
uppskatta vårt initiativ och har ni synpunkter 
och idéer på hur vi kan förbättra tidningens 
innehåll är ni hjärtligt välkomna att höra av er. 
Jag blev vd för Leifab i april 2012. Jag kom in 
i ett skede där expansionen precis hade tagit 
sin början, motorvägen och det nya dubbel-
spåret invigdes på vintern samma år. Under 
det två och ett halvt år som jag har tjänstgjort 
här så har jag fått uppleva en expansion som 
saknar motstycke. Centrumhuset, före detta 
kommunhuset, Hjärtumsskolan är bara några 
av de projekt som förverkligats. 
Det finns dessutom fler aktörer än Leifab 
som bidrar till en stark utveckling av Lilla 
Edets kommun. Det är olyckligt att det inte var 
framme fler detaljplaner för bostadsbyggande 
i Lilla Edets kommun när det var känt om den 
förbättrade infrastrukturen  i 
regionen. Nu gäller det dock 
att gilla läget och göra det 
bästa av situationen. 
Vi får inte stå kvar på 
perrongen när tåget 
har gått.
Vi är inne i december 
och därför vill jag ta 
tillfället i akt att öns-
ka Er alla en God Jul 
och ett Gott Nytt 
År. Lite inspiration 
till pepparkaksbak 
finner ni på sista 
sidan. Ta hand om 
Er i vintermörkret!

VD
HAR oRDET

Byggnationen på området Ängshöken, vid Sunes 
Glas, som var tänkt att komma igång nu i höst blir 
fördröjt. Orsaken är den planändring som mås-
te till. Förhoppningen är att spaden ska kunna 
sättas i backen till våren. Det är hyresrätter som 
planeras i området.
– Det är tryck på bostäder i Lilla Edet och där-
för är vi angelägna att komma igång med det 
här projektet så fort som möjligt, säger vd Lars 
Wijkmark.

TRIVAS i Lilla Edet är Leifabs kundtidning som utkommer 
med fyra nummer per år.

LEIFAB är ett bolag som förvaltar sina fastigheter själv. 
Vi äger industrilokaler och bostadshus i Lilla Edet, Ström, 
Hjärtum, Göta, Lödöse och Nygård.

BESÖKSADRESS: Göta bruks väg 1, Göta Industriområde, 
463 35 GÖTA

TRIVAS BOBUTIK I CENTRUM Öppet: Må-onsd 16-18.

TEL: 0520-494100

POSTADRESS: Box 1016, 463 24 LILLA EDET

E-POST: info@leifab.se 

ANSVARIG UTGIVARE: Lars Wijkmark

REDAKTIONSKOMMITTÉ: Agneta Johansson, Bo Edh

PRODUKTION:  Zebra Reklambyrå, Trollhättan

TRYCK: Rydins Tryckeri, Nossebro

Ängshöken

Fuxernaskolan renoveras
Det gamla skolbiblioteket i Fuxernaskolan har 
byggts om till förskola. Invigningen ägde rum tis-
dagen den 18 november då det också var öppet 
hus.
– Vi har helrenoverat huset för att anpassa det 
till ny verksamhet, säger Lars Wijkmark.
Lidberg Bygg i Lilla Edet var den entreprenör som 
utförde arbetet.

Tidningsinformation
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V D,  L E I FA B



Viktiga datum
• December
13  Lucia
24  Julafton
31 Hyresinbetalning

• Januari
10  Lars fyller år
30  Hyresinbetalning

• Februari
6  Samernas nationaldag
14  Alla Hjärtans Dag
27  Hyresinbetalning

2015

Snöröjning och sandning
Lilla Edets kommun och fastighetsägare har ett 
gemensamt ansvar för snöröjningen och halkbe-
kämpningen i kommunen. LEIFAB och anlitade 
entreprenörer ska snöröja och halkbekämpa ga-
tor, vägar, gång- och cykelvägar samt parkeringar.
Från 15 oktober till 15 april har LEIFAB vinterbe-
redskap. Det innebär att personal och entrepre-
nörer är beredda att ge sig ut med snöplogar och 
sandbilar. 
Vinterberedskap innebär också att det finns 
någon som har jour dygnet runt, helg som vardag. 
Den som har jour bedömer vilka åtgärder som 
ska göras och kallar in personal efter behov.
Snöröjning börjar när snödjupet är 10 centimeter 
eller vid 6 centimeter blötsnö. Halkbekämpning 
utförs efter slutförd plogning. Halkbekämpning 
sker med isgrus bestående av sand och kross-
material. Gator med busstrafik och branta backar 
prioriteras. Bostadsgator, mindre trafikerade 
gator och parkeringar plogas efter att de priorite-
rade gatorna är färdiga. 
Vilka insatser LEIFAB gör bestäms av vädret 
och prognoser från vädertjänsten. Snöröjningen 
ska vara klar inom åtta timmar efter att arbetet 
påbörjats.

Solceller
Regionen har tagit initiativ till ett projekt som syftar till 
att få upp antalet solcellsanläggningar i kommunerna.
– Det handlar om att bygga bort ett fossilberoende, 
säger Bo Edh. I Lilla Edet ska Lindkullens äldreboende 
förses med 200 kvadratmeter solceller. 

Information om 
felamnälan:
I första hand önskar vi att felanmälan görs via vår 
hemsida. I andra hand kan ni även nå oss via e post, 
telefon och fax. Felananmälan dagtid måndag till 
fredag 08.00-16.00, e-post: fastighet@leifab.se 
telefon 0520-494100. 
Övrig tid vid akuta ärenden kontakta Länsförsäkring-
ars larmcentral på 033-207983.
För gata, park och rörnät, se www.leifab.se



Lilla Edets Industri och Fastighets 
AB (Leifab) är mycket mera än 
bostäder för privatpersoner. 
Vi förvaltar lokaler för kommunal 
verksamhet, industrilokaler, mark 
för exploatering, samt bostäder. 
Förvaltningen omfattar administra-
tiv och teknisk förvaltning, kapital-
förvaltning, samt genomförande av 
projekt för om-, till- och nybyggna-
tioner. 
Förvaltningen omfattar även förvalt-

ning av externt ägda fastigheter.
Leifab har till uppgift att trygga 
kommunens försörjning av kom-
mersiella lokaler, bostäder och för-
valtningsfastigheter. Förvaltningen 
bedrivs till största delen med egen 
personal.
Vår vision är att vara ett omtyckt, 
respekterat och väl fungerande 
kommunalt fastighetsbolag där 
hyresgäster och personal trivs och 
mår bra.

Leifab är ett helägt kommunalt fast-
ighetsbolag där styrelsen i bolaget 
består av:
Bert Åkesson, ordförande
Lars Ivarsbo, vice ordförande
Poul Mortensen
Jens Nielsen
Kim Pedersen
Anders Wallin
Leif Håkansson
Mats Pekkari
Uno Ekberg

Hyreslägenheter

Bolaget hyr ut bostäder i Lilla Edet, Lödöse, Ström, Hjärtum 
och Nygård Det finns nästan 300 lägenheter, med en total 
yta av ca 19 000 m2, och nästan alla är uthyrda.

Förskolor

Bolaget äger lokaler och hyr ut till 10 stycken förskolor i 
Lilla Edets Kommun, med en total yta av ca 5 400 m2.

Bolaget är delägare Prässeberg Vind AB. Tre vindkraftverk 
snurrar och tillsammans genererar de ca 18 000 megawat-
timmar per år. Den produktionen räcker för att värma upp 
ca 2 000 villor. Dessutom äger och förvaltar bolaget ca 800 
hektar skogsmark.

Prässeberg Vind AB

Vad är Lilla Edets Industri 
och Fastighets AB?

Skolor

Bolaget hyr ut till skolor i Ström, Tingberg, Nygård, Väs-
terlanda, Hjärtums skola, Ryrsjöskolan och Fuxernasko-
lan i Lilla Edet. Totalt en yta om ca 29 000 m2.



Äldreboende

Bolaget hyr ut till äldreboenden i Lilla Edet, Ström 
och Lödöse med en total yta av ca 14 000 m2.

Industrifastigheter

Bolaget hyr ut 25 industrifastigheter i Lilla Edet och Göta, total yta 
av 30 000 m2. All nuvarande industriyta är uthyrd. Bolaget är också 
en resurs i kommunen för att attrahera företag att etablera sig i 
kommunen.

Bolaget hyr ut lokaler för affärsverksamhet i Lilla Edet, total yta av 
ca 2 000 m2. Det finns lediga lolaker för den som är intresserad.

Affärslokaler

Teknisk Förvaltning

Teknisk förvaltning sköter bland annat om gator och 
parker i Lilla Edet under hela året.

LSS-boenden

Bolaget äger fem fastigheter som hyrs ut till LSS-boende 
(Lagen om Särskilt Stöd). På bilden syns ett av de senaste 
projekten, Ängshöken som inhyser 6 lägenheter i centrala 
Lilla Edet.

Kultur- och Fritidsbyggnader

Bolaget förvaltar och äger bland annat Lödöse Museum och 
Lödöseborg ishall.



Möt Agneta
Agneta Johansson är Lilla 
Edets Industri och Fastighets 

AB ansikte utåt. 
Det är hon som 
svarar i telefon 
när hyresgäs-
terna ringer, 
det är hon som 
hälsar välkom-
men till den nya 
bobutiken Trivas 
i före detta 
kommunhuset.
– Jag har varit 
i fastighets-
branschen 
sedan 1999. 
Att det blev Lilla 
Edets Industri 
och Fastighets 
AB beror på att 

jag fastnade för en annons i 
tidningen. Det stod i princip 
mitt namn i den annonsen, 
skrattar Agneta.
Det var på hösten 2012. 
Agneta stortrivs i rollen som 
receptionist/uthyrare och alla 
de personliga möten som 

arbetsveckan innebär.
– Det blir en hel del telefon-
samtal. När vi får nya hyres-
gäster så vill jag emellertid 
träffa dem personligen. Visst, 
det är lite mer tidskrävande 
men det vinner i längden. Det 
här jobbet passar mig ypper-
ligt.
Hur tror du dina kollegor 
skulle beskriva dig som per-
son?
– Som glad, positiv och öppen. 
Jag är noggrann och gillar att 
ha många bollar i luften.
Om du valt ett annat yrke?
– Då hade jag nog arbetat på 
någon typ av ålderdomshem. 
Jag gillar att fixa och ta hand 
om saker. 
Bobutiken i centrala Lilla Edet 
är öppen varje onsdag klockan 
16-18. Butiken är ett sätt att 
öka tillgängligheten och fånga 
upp nya kunder.
– Det är bra att vi får en ökad 
synlighet i samhället.
När Agneta inte arbetar spelar 
hon gärna golf eller står vid 

spisen och lagar 
mat.
– Golf och mat-

lagning är två stora passioner i 
livet. Jag gillar att baka också.
Matlagning och bak lär det bli 
en hel del av när årets avslu-
tande högtid står för dörren. 
Dock är det något annat som 
Agneta Johansson rankar högst 
och som hon inte kan vara utan 
på jul.
– Jag är en person som gärna 
vill ha julklappar, erkänner hon.
Vad står överst på önskelistan?
– En ny putter!
Återstår att 
se när julafton 
infinner sig om 
tomten hittar 
hem till Agne-
ta Johansson i 
Trollhättan…

Agneta Johansson
Ålder: 47 år.
Familj: Sambo med Hans.
Bor: Radhus i Trollhättan.
Favoritmat: Hemmagjord köttfärslimpa.
Gillar att göra på fritiden: Spela golf, 
laga mat, baka.

Agneta träffas personligen i den nya Bobutiken ”Trivas” i centrum av Lilla Edet, varje onsdag mellan klockan 16.00 och 18.00.

:



    Butiken 
ökar tillgäng-
ligheten och 
fångar upp 
nya kunder.



Tips:
Gör laktosfri: Byt smöret mot mjölkfritt margarin.
Gör glutenfri: Byt vetemjölet mot glutenfri mix. För att ersätta mängden 
vetemjöl krävs att mängden glutenfri mix är 1/4 större. För att ersätta 
vetemjölet krävs även 1 ägg per 8 dl vetemjöl i originalreceptet till den 
glutenfria mixen.

NU äR DET DAGs ATT  GöRA sLAG I  sAKEN:

Baka dina 
egna 
peppar-
kakor!

Nu är det snart jul och alla önskar sig lugn och ro. 
Till julfriden hör Pepparkakan som är en klassiker 
under julen och det här receptet ger dig fantas-
tiskt goda kakor med smak av kanel, ingefära och 
kryddnejlikor. Pepparkaksdegen är mjuk och lätt 
att baka ut. Av Trivas recept blir det ca 125 stycken 
pepparkakor till att fira jul med.

TRIVAS i Lilla Edet utges av Leifab, 
Lilla Edets Industri och Fastighets AB.

1. Blanda farinsockret, sirapen och vattnet i en kastrull. Koka upp blandningen.

2. Lägg i matfettet och låt det smälta. Tillsätt kryddorna. Låt massan kallna utan 

omrörning.
3. Rör i bikarbonaten och 3/4 av mjölet. Resten används till utbakning.

4. Linda in degen i plastfolie. Låt den stå kallt till nästa dag. Sätt ugnen på 175C.

5. Arbeta degen smidig på mjölat bord. Knåda eventuellt in resten av mjölet. Kavla 

ut degen tunt och ta ut kakor med mått. Lägg dem på smord plåt eller på 

bakplåtspapper. Grädda kakorna mitt i ugnen i 175 C, 6-8 min.

6. Låt kakorna svalna på plåten. Förvaras i burk i rumstemperatur eller i frys.

 Trivas goda Pepparkakor
2 1/2 dl Brun Farin3/4 dl ljus sirap3/4 dl vatten50 g smör eller margarin1 msk malen kanel

1 msk malen ingefära1 tsk malna kryddnejlikor8 dl vetemjöl 1 1/2 tsk bikarbonat

Julkrysset
Var med och tävla om 
blomsercheckar med detta 
trivsamma korsord.
Tre stycken vinnare får varde-
ra en blomstercheck från Gar-
den Wäxthuset i Lilla Edet till 
ett värde av 300 kronor styck. 
Korsordslösningen skriver du 
på ett vykort och skickar till 
Trivas Korsord, Leifab, Box 
1016, 463 24, Lilla Edet. 
Du kan också e-posta ditt 
svar till: info@leifab.se. 
Vi vill ha ditt svar senast den 
31 december. Rätt lösning 
kommer att publiceras på 
www.leifab.se från och med 
den 15 januari. 
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