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Emanuel Andréns choklad erövrar världen Pålitlig och miljövänlig värme
– LEFAB har under sommaren i år, 
installerat en ny panna i Panncentralen 
vid Spånkajen med en reservkapaci-
tet på 5 megawatt. Panncentralen har 
också rustats upp. Dessutom har vi 
fått fyra nya fastigheter som anslutit 
fjärrvärme från oss, säger Christer 
Hellström, Vattenfall.

Lilla Edets Fjärrvärme AB (LEFAB) bilda-
des 1982 och ägs gemensamt av Vattenfall 
AB och Lilla Edets kommun. Verksamheten 
omfattar produktion och distribution av 
värme inom kommunen till såväl företag 
som privatpersoner.
   – I Lilla Edets tätort har vi cirka fyra 
kilometer rör som förser många fastigheter 
med värme, däribland kommunhuset, flera 
skolor och förskolor.  Det är en mycket till-
förlitlig värmekälla. Vid eventuella avbrott 
har vi en reservcentral, förklarar Christer.
   – LEFAB har under sommaren i år, in-
stallerat en ny panna i Panncentralen vid 
Spånkajen med en reservkapacitet på 5 
megawatt. Panncentralen har också rustats 
upp. Dessutom har vi fått fyra nya kunder 
som anslutit fjärrvärme från oss under de 
senaste två åren; bland annat HSB på Norra 
Ledningsgatan, fastigheten där Systembo-
laget finns och nya Centrumhuset.

Nöjda kunder
Att välja fjärrvärme är att välja en enkel, 
trygg och bekväm värmekälla som i stort 
sett sköter sig själv. Det har Gösta Ericson 
AB Radio & TV på Göteborgsvägen 34 i 
Lilla Edet fått erfara.
   Ove Gustavsson äger butiken sedan tolv 
år tillbaka. I fem år har butiken funnits på 
Göteborgsvägen. Butiken har fjärrvärme Tel: 0520-880 00 • www.vattenfall.se

Fjärrvärmeinstallationen i Gösta Ericson 
AB Radio & TV, är bekväm, underhållsfri 
och enkel. Butiksägare Ove Gustavsson är 
mycket nöjd med fjärrvärmen.

sedan tidigare med fjärrvärmecentral i käl-
laren.

Enkelt och bekvämt
– Det är bekvämt med fjärrvärme, säger Ove. 
Det är i stort sett underhållsfritt och på de fem 
åren butiken funnits här, har vi inte haft några 
avbrott.
   – För mig är det väldigt enkelt att ha fjärr-
värme i butiken, den sköter sig själv. Ekono-

miskt sett är priset ungefär det samma som 
att ha panna, men fjärrvärmen är miljövänlig, 
underhållsfri och därför bekväm. 

Avfall blir energi
Genom den sammanbindningsledning som 
byggdes 2003 mellan tätorten och SCA, blir 
fiberslam, en restprodukt i produktionen som 
tidigare deponerades som avfall, till miljö-
vänlig värme i SCAs biobränsleeldade panna.

   – Fjärrvärmen svarar idag för omkring hälften 
av all uppvärmning av bostäder och lokaler i 
Sverige. Vi ser gärna att fler, även villaägare 
i Lilla Edets tätort, ansluter sig till det redan 
etablerade fjärrvärmenätet. Det skulle många 
vinna på, inte bara miljön.
   –Fjärrvärme är fantastiskt. Biobränsle eldad 
energi blir till värme i ditt hem eller företag.       
Det är rent, koldioxidneutralt och effektivt, 
förklarar Christer Hellström. Jag vill även 
passa på att tacka Lilla Edet borna för deras 
tålamod i samband med våra schaktarbeten i 
gator och trottoarer.

Solhaga by – ett boende för alla åldrar

Solhaga by i Lödöse erbjuder boende 
med särskild service till barn, ungdo-
mar och vuxna samt daglig verksam-
het inom LSS. Här bor 75 personer i 
alla åldrar, från 6 år till nästan 90 år. 
Verksamheten Solhaga by i Lödöse togs 
1951 över av Ingegerd och Arvid Ekman. 
Sonen Karl Ekman med maka Maud fortsatte 
senare att driva Solhaga by som en omsorgs-
verksamhet..
   På 1990-talet byggdes Solhaga om till grup-

pbostäder. Idag ingår Solhaga by i koncernen 
Solhagagruppen som är ett ledande företag 
inom LSS. Solhaga by har verksamhet i och 
kring Lödöse medan Solhagagruppen finns i 
stora delar av Sverige. Solhaga by har cirka 
500 anställda på 24 olika enheter.
   I Lödöse är verksamheten inriktad mot 
personer med autism eller andra komplexa 
behov.

Komplement till kommunen
– Vi vill vara ett komplement till kommunen, 

säger John Moll, biträdande regionchef och 
projektledare för Solhaga by i Lödöse. 
   – Vi kan ta emot personer som har komplexa 
svårigheter. Vår personal har god kompetens 
när det gäller att jobba med funktionsned-
sättningen autism. Vi använder oss av TE-
ACCH-metoden som är knuten till ett univer-
sitet i USA. Vår personal, på olika nivåer, inte 
bara cheferna, får denna utbildning.
   Tidigare var Solhaga by ett boende bara för 
vuxna, men sedan 2007 tar man även emot 
barn. Här finns två skolor, grundskola och 

gymnasium. John Moll säger att ” vår vision 
är att erbjuda ett gott liv hela livet”.
   – Att skolgången fungerar är väldigt vik-
tigt, säger Liselotte Björserud, ansvarig för 
Tillväxt och Marknad i Solhaga by, Lödöse.  
Om den inte fungerar, så kan allting annat 
också krascha. Vi har en mycket bra och en-
gagerad personal, jobbar mycket i team och 
satsar på det pedagogiska arbetet. Att man 
hjälps åt, är lite av en ”Solhagaanda”. Vi har 
låg omsättning av personal men rekryterar 
ständigt, allt eftersom behoven växer. 

Solhagaboden 
En verksamhet i Solhaga by är Solhagaboden.  
Det är en hantverksinriktad affär där man 
finner ett stort utbud av olika hantverk – textil, 
träarbeten, vävning, färg och form. 
   Laila Karlsson är handledare för de per-
soner som arbetar här. Hon har arbetat länge 
i Solhaga by, tidigare i boende och nu som 
handledare i butiken. Solhagaboden har 
öppet varje vardag kl.10.00–15.00.
   – Jag tycker Solhagaboden är en bra och 
meningsfull verksamhet, säger Laila. Bru-
karna tillverkar olika hantverk och det är 
viktigt att produkterna blir klara och kom-
mer ut i butiken. Man ska kunna känna sig 
stolt över sitt arbete och göra saker som 
kommer till nytta.

	 vår	vision	är	att
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Marie-Louise Lindblad arbetar i Solhagaboden där hon gör egna hantverk till försäljning, här i vävstolen.

Tel: 010-707 57 05  •  010-707 57 11
john.moll@solhagagruppen.se

www.solhagagruppen.se


