
ÄLVÄNGEN. Ica Super-
market i Älvängen är 
ensamma i kommunen 
om att erbjuda självs-
canning.

Systemet introduce-
rades i butiken för en 
knapp månad sedan och 
responsen har överträf-
fat alla förväntningar.

– Vi är faktiskt lite 
chockade. Ungefär 
en tredjedel av våra 
kunder har låtit pröva 
självscanning så här 
långt, säger köpman 
Stefan Vennberg.

Självscanning i dagligvaru-
handeln har blivit en succé. 
Systemets utbyggnad är ännu 
så länge i sin linda, men Stefan 
Vennberg är övertygad om 
att de flesta butiker av större 
modell kommer att kunna er-

bjuda självscanning om fyra, 
fem år.

– Nu är det egentligen 
bara de stora drakarna som 
Ica Maxi, Kvantum och Coop 
som har självscanning i sina 
butiker. Vi är bara ett 15-tal 
Supermarketaffärer i landet 
som tillhandahåller denna 
service. Vi ansåg dock det ha 
en så pass stor kundnytta att 
vi aldrig tvekade på att införa 
konceptet. Det är dessutom 
en konkurrensfördel som vi 
ser det, säger Stefan Venn-
berg.

Självscanning innebär väl 
också besparingar för den 
enskilda butiken?
– Nej, det innebär inte att 
vi sparar in några arbetstim-
mar, åtminstone inte i det 
korta perspektivet. Däremot 
är det ett inslag som leder till 
en bättre arbetsmiljö och som 
ger bättre förutsättningar till 
arbetsrotation. Kassapersonal 

har av tradition problem med 
belastningsskador i armar och 
axlar, säger Stefan Vennberg.

Men det är inte för per-
sonalen i första hand som ni 
har infört självscanning?
– Nej, många av våra kunder 
har efterfrågat den här servi-
cen. De tycker att det är be-
kvämt att själva scanna in sina 
varor och fylla påsarna direkt, 
säger Mauritz Vennberg och 
tillägger:

– Vi har exempel på kunder 
som kommer in med sin kyl-
väska och sedan fyller den. 
Tänk vad praktiskt på som-
maren när man ska ge sig ut 
till stranden och bada.

Finns det ingen risk att 
svinnet ökar med självscan-
ning?
– Många tror det, men så är 
inte fallet. Flera undersök-
ningar har gjorts och det finns 
inget som visar på att svinnet 
skulle öka i de butiker som er-
bjuder självscanning. Vi får ha 

en positiv tro på våra kunder 
och de som vill snatta försö-
ker nog göra det ändå, säger 
Stefan Vennberg.

Slumpvis avstämning är 
något som kunden får ge sitt 
godkännande till. Ett datasys-
tem styr vem som ska bli av-
stämd.

– Vi ser det inte som någon 
kontroll utan som en avstäm-
ning, så att kunden har för-
stått systemet. Vi får också en 
möjlighet till en dialog med 
våra kunder och vad de upp-
fattar som eventuella pro-
blem med självscanning, säger 
Stefan Vennberg.

Vad krävs för att få bli 
självscannare hos er?
– Man måste förse sig med ett 
Ica-kort, registrera sig som 
självscannare och därmed 
också acceptera att bli av-
stämd. Därefter är det bara att 
börja handla, avslutar Mauritz 
Vennberg.

JONAS ANDERSSON
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Självscanning – poppis på ICA
Självscanning har blivit en succé hos Mauritz och Stefan Vennberg på Ica Supermarket i Älvängen.

Välkommen att besöka 
bygget av Nygårdstunneln!
Banverket och Lemcon bjuder in till en visning av tunnelbygget 
genom Nygårdsberget. Den här gången visar vi upp tunneln 
från det södra påslaget vid Hältorp. Personal från Banverket 
och Lemcon fi nns på plats för att svara på frågor. Givetvis 
fi nns det också möjlighet att titta närmare på de maskiner 
som används vid tunnelbygget. 

Vi rekommenderar oömma skor, gärna gummistövlar. 
Barn är välkomna i målsmans sällskap. 

Så tar du dig till tunneln: Bussar kommer att gå mellan 
 parkeringen vid idrotts platsen i Nygård och Hältorp varje 
kvart mellan kl. 11.00 och 15.00. Av säkerhetsskäl är det inte 
tillåtet att  parkera med bil på arbetsområdet vid Hältorp. 

Datum och tid: Lördagen den 21 april kl. 11.00-15.00

Kontaktperson: Sara Oscarson, Banverket, 070-329 33 06

BA N AVÄG I  VÄ ST |  T O R B A C K E N  –  H E D E

BanaVäg i Väst – ökar växtkraften, minskar avstånden

Kungörelse
Lilla Edets kommunfullmäktige sammanträder 
i Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet, 
onsdagen den 18 april 2007, kl 19.00.

Kommunfullmäktige behandlar bl a följande ärenden:

 - Ägardirektiv för Lilla Edets Industri och Fastighets AB  
  (LEIFAB)

 - Val av upplåtelseform för Norra Ledningsgatan

Jörgen Andersson Lena Palm
ordförande  sekreterare

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga 
och handlingar till kommunfullmäktige finns på 
kommunkontorets kansliavdelning och biblioteket i 
Lilla Edet fr.o.m. den 11 april 2007.

LILLA EDETS KOMMUN

”Vi har fått nya tänder och 
förbättrad livskvalité! Vill du också 

ha tänder som sitter fast?”

Välkommen till Öppet Hus
Måndagen 16/4 kl. 13.30–18.00

för kostnadsfri konsultation

Detta är några av tusentals
nöjda Straumannpatienter sedan 1974.

Tandimplantat är inte längre någon nyhet. Vi använder 
oss av en väl beprövad metod som har utvecklats i 
Schweiz av världens ledande implantologiforskare. 
Det är en enkel behandling med bara en operation. 
Behandlingstiden fram till Du får Dina nya tänder är 
mycket kort. Du spar tid och får ny livskvalitet inom ett 
antal veckor.

Tandläkare Peter Hagberg
Göteborgsv 89, 446 21 Älvängen 

tel. 0303-74 60 51

– Satsningen gör succé på Supermarket i Älvängen

ÄLVÄNGEN. Folkhälso-
rapporten över kom-
munerna i Västra Göta-
landsregionen visar att 
Alebornas självupp-
levda hälsa är mycket 
god.

Samma undersökning 
skickar dock alarme-
rande siffror angående 
övervikt och fetma i 
Ale.

Tillsammans med 
Gunnared, Bergsjön, 
Lärjedalen och Lilla 
Edet toppar Ale fetma- 
och överviktsligan.

Västra Götalandsregionen 
genomför regelbundna mät-
ningar av hälsan i kommuner-
na. Undersökningen för 2006 
gäller sammanlagt 29 kommu-
ner samt 18 stadsdelar i Göte-
borg. I Ale skickades 597 en-
käter ut och man fick en svars-
frekvens på 55%. Personer 
mellan 16-84 år har besvarat 
enkäten. Det kan tyckas vara 
ett lågt antal, men statistiskt 
sett tillräckligt för att kunna 
dra slutsatser enligt regionens 
epidemiolog.

När det gäller hur Aleborna 
själva upplever sin hälsa är det 
bara 5% som anser att den är 
mycket dålig eller dålig. Jäm-
fört med övriga kommuner i 
undersökningen är det en låg 
– och därmed bra – siffra. 65% 
tycker att de har en bra eller 
mycket bra hälsa. Ännu bättre 
säger sig invånarna i stads-
delarna Askim, Älvsborg och 
Centrum av Göteborg må. Där 
anser 75-78% att de mår bra. 
Aleborna avviker inte heller i 
frågor om stress, ängslan, oro, 
ångest och sömnsvårigheter.

Däremot är talen för fetma 
och övervikt alarmerande för 
Ales del. Tillsammans med 
Gunnared, Bergsjön och Lär-
jedalen har Ale de högsta siff-
rorna av de 47 kommunerna 
och stadsdelarna i undersök-
ningen.

– Det är ju inte fetmaligan 
vi vill toppa, men vi är inte 
förvånade. Problemet med 

att Aleborna är fysiskt inak-
tiva har vi känt till en längre 
tid. Vi kommer att sätta tydligt 
fokus på det här i vårt Friska 
Tag-projekt i vår. Det handlar 
om att öka informationen om 
betydelsen av motion och rätt 
kost, säger folkhälsoplanerare 
i Ale, Birgitta Fredén.

Även i Folkhälsoinstitutet 
sammanställning av folkhälsan 
i landets samtliga kommuner 
avviker Ale från riksgenom-
snittet när det gäller ohälsan 
bland kvinnor.

– Det är allvarligt att 12,9% 
av Ales blivande mödrar röker. 
Samma siffra för riket är 10,5%. 
Likaså sticker andelen rökan-
de spädbarnsföräldrar i Ale ut, 
16,7% mot 14,9% för riket, re-
dogör Birgitta Fredén.

Med detta som bakgrund är 
det inte konstigt att dödlighe-
ten i kronisk obstruktiv lung-
sjukdom (KOL) ligger högt 
i Ale, 30,1% mot 26,6% för 
riket. Männen däremot ligger 
mycket under riksgenomsnit-
tet.

En annan vetskap som oroar 
är det faktum att unga kvinnor 
mår psykiskt mycket dåligt – 
fast det gäller hela riket.

– Vi måste se flickor som en 
primär målgrupp och vi får slå 
våra kloka huvuden ihop för 
att hitta rätt motåtgärder. In-
formationen till föräldrar och 
ungdomar måste bli effektiva-
re. Vi måste nå fram, säger Bir-
gitta Fredén.

I det kommunala folkhälso-
projektet Friska Tag kommer 
det att ligga ett tydligt fokus på 
kost och fysisk aktivitet.

– Vi är långt ifrån fullärda. 
Det handlar inte enbart om att 
äta rätt. Nya studier visar att 
även miljön där vi äter är viktig. 
Hur ser det ut i skolmatsalen? 
Hur är miljön och ser maten 
alltid aptitlig ut? Det är bety-
delsefulla faktorer för framti-
dens folkhälsa. Ska vi ändra på 
trenden med fetma och över-
viktiga medborgare måste vi 
satsa på barnen, slår Birgitta 
Fredén fast.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Aleborna toppar 
fetmaligan
– Särskilt oroande siffror för kvinnor


