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I sommar har de sista planteringarna 
gjorts i Aludden – Lerumsbornas nya 
stadspark.

- Som jag ser det finns det en stor 
potential för parken och restaurang-
en. Såväl som mötesplats och oas för 
lerumsborna som populärt utflykts-
mål för göteborgarna, säger Fredrik 
Säfwenberg, ägare till Aludden Pro-
vidôre.

Aludden Providôre är redan idag en populär 
mötesplats som erbjuder luncher (ekologiskt 
alternativ varje dag), middagar, bageri (ge-
nomgående surdegsbröd, sju dagar i veck-
an), vinprovningar, fest- och konferensmöj-
ligheter.

- Providôre står för ett ställe där man nju-
ter av livets goda. 

Lerum på kartan
I Fredriks och Lerums kommuns gemen-
samma framtidsplaner finns även ankny-
tande sidoverksamheter i gårdshuset och 
den före detta trädgårdsmästarebostaden, 
liksom musikarrangemang på scen i par-
ken.

- Här finns alla möjligheter för olika typer 
av företagsaktiviteter. Med läget vid Aspens 
strand och närheten till pendeltågsstationen 
kan det här bli ett attraktivt område för alla 
åldrar. 

Sly blir lagun
Förr, före 2004, var Aludden relativt vild-
vuxet och fungerade mest som samlings-
plats vid Valborgsfirande. Med nylagda pro-
menadstråk, ny belysning, anlagd lagun och 
sandstrand är de flesta överens om att par-
ken kan locka allt fler i framtiden och vara 
en plats för rekreation som lerumsborna 
stolt kan visa upp för besökare.

- En helt annan bild har vuxit fram i år. Vi 
ser också att investeringarna i en ny lekplats 
med beachvolleybollplan i Nyebroparken 
medverkat till att fler barn och ungdomar 
söker sig hit, säger Lars Carlsson, projektle-
dare på Sektor samhällsbyggnad.
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En stadspark växer fram. I sommar har ett 30-tal nya träd och flerdubbelt antal buskar planterats i Aludden. I den nyrenoverade och påbyggda villan från 1869, erbjuder Aludden Providôre 
livets goda till besökarna. 

Bakgrund

Dåvarande Stadsbyggnadskontoret fick i mars 2004 uppdraget av Lerums ledande politiker 
att ta fram ett program för utveckling av området Aludden och parken vid Nyebrostigen. 
Visionen var att skapa en attraktiv stadspark med rum för aktiviteter såsom boulespel, 
lek, gymnastik, skridskoåkning, promenader, evenemang, servering och bad. Programmet 
antogs av kommunstyrelsens arbetsutskott i september samma år.

I april 2005 vann Fredrik Säfwenbergs visioner om hur fastigheten kunde utvecklas 
– nuvarande Aludden Providôre – som öppnade i september 2006. Fredriks företag har 
stått för invändiga investeringar och hyr av Lerums kommun den idag ombyggda fastig-
heten som skänktes 1943 av barnen till Hedvig och F Edward Olsson (disponent på Pripps 
bryggerier). Skälet var att huset, med dess läge, skulle vara till ”gagn och välsignelse” för 
kommunen och dess invånare. Anläggningen har sedan dess förvaltats i enlighet med in-
tentionen och hyst skola, förenings- och kulturverksamhet.

I sommar har arbetet i parken slutförts. I planerna finns även på en ny förskola i Nyebro-
parken.

Infjärdens Värme AB, IVAB, är ett 
familjeföretag som i över 60 år er-
bjudit marknaden VVS-installatio-
ner och service.

IVAB:s verksamhet är indelade i fem om-
råden VVS, Industri, Verkstad, Sprinkler 
och Service. Företaget, med drygt 400 
medarbetare i hela Sverige, finns närmast 
representerade i Alingsås och Göteborg. 

- Vi ser därför Lerums kommun som en 
naturlig hemmamarknad och har också ett 
gott samarbete med lokala byggare som 
Flodéns Bygg och Hallsås Bygg, säger 
platschef Ulf Johansson.

IVAB medverkade bland annat vid 
DaimlerChryslers och Autoadapts etable-
ringar i Stenkullen och avslutade i augusti 
utförandeentreprenaden i nya Skönhetsfa-
briken vid Nääs Fabriker. 

IVAB är auktoriserade enligt bransch-
reglerna för Säker Vatteninstallation samt 
medlem i Comfortkedjan.
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