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Göteborgsvägen 78
Älvängen

EFTERLYSNING
På grund av inbrott hos oss 
på Salong Jessie önskar vi 
omgående kontakt med alla 
kunder som bokat tid fr o m 
måndag 7 maj och framåt.

TACK FÖR ALLT STÖD!
Speciellt tack till ”Allans”, 

Manufakturen och Eva 
Johansson för rådigt 

ingripande och stöttning.

ÄLVÄNGEN. I samband med att Älvängens 
Cykel firar 40 år på orten byter man också 
ägare.

Anders Adielsson har köpt rörelsen av 
Lars-Olof Lööf.

– Jag har arbetat här i 15 år och tycker 
att detta är jätteroligt, säger Anders till 
lokaltidningen.

Det var Herbert Lööf som grundade Älvängens Cykel. 
1983 tog sonen Lars-Olof över rörelsen, ett ansvar som 
han har axlat i 24 år. Nu var tiden mogen för Anders 
Adielsson, 34, att bli historiens tredje ägare.

– Jag har längtat efter den här dagen i fem år, men 
det var nu som Lars-Olof ville sälja och jag hade möj-
ligheten att köpa, säger Anders och fortsätter:

– Jag började i verkstaden och det var Herbert som 
lärde upp mig. På senare år har jag även jobbat med 
inköp och försäljning även om reparationerna ut-
gjort huvudsysslan för mig. Den delen tänker jag inte 
släppa.

Vad har du hämtat dina kunskaper ifrån?
– Jag är före detta elitåkare i motocross och det var 

väl där som jag hämtade kunskapen i att skruva och 
meka. I övrigt så har jag en treårig ekonomisk utbild-
ning att luta mig tillbaka på, säger Anders.

Hur kommer kunderna märka att det har skett 
ett ägarbyte?

– Bland annat för att jag har tagit in barnvagnar 
som ett helt nytt produktsortiment. Vi kommer att sa-
luföra Crescent som är ett välkänt märke i cykelkret-
sar. Det är riktiga kvalitetsvagnar och faktum är att 

det redan har rullat ut några exemplar från 
butiken. I övrigt så ska jag fortsätta att sälja 
cyklar av kända märken till rätt pris. Under 
maj kommer vi att få in cyklar från Skepps-
hult för första gången.

Just nu råder högsäsong för landets cykel-
handlare. För Anders har det varit fullt upp 
sedan mitten av mars.

– Det brukar vara en jämn ström av kunder 
från mars till september, med en topp under 
april och maj. Vi är väldigt väderberoende. 
Är det regn och kallt ute går försäljningen 
trögt, säger Anders Adielsson.

Hur länge kommer du att vara cykel-
handlare i Älvängen?

– Hela livet! Jag stortrivs verkligen med 
det här.

Älvängens Cykel har fått ny ägare
– Epoken Lööf är historia

LYCKA TILL
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Anders Adielsson har tagit över ansvaret för Älvängens Cykel efter 
Lars-Olof Lööf. Förutom cyklar och diverse tillbehör har Anders tagit 
in barnvagnar som ett helt nytt produktsortiment.
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Försvarsmakten rekryterar 
personal till utlandsstyrkan
16 april – 13 maj.

Mer information och
ansökningsformulär hittar
du på www.mil.se/int

UTLANDSSTYRKANUTLANDSSTYRKAN
Rekrytering pågår: www.mil.se/int

LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Lilla Edets kommunfullmäktige 
sammanträder i Stora Salongen, 
Folkets Hus, Lilla Edet, onsdagen 
den 9 maj 2007, kl 19.00.

Kommunfullmäktige behandlar bl a 
följande ärenden:

- Uppförande av vindkraftverk
- Godkännande av försäljning av 
 Centralen 3 (gamla  posthuset)
- Svar på motion från Madeleine 
 Dahlgren (s) om 
 välbefinnande-samverkan-rätt 
 kommunal service

Jörgen Andersson, ordförande
Lena Palm, sekreterare

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


