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LILLA EDET. En mer 
värdig pristagare är 
svår att finna.

Förste maj i år läm-
nade Lennart Boström 
över ansvaret för Ica 
Boström, efter att ha 
drivit familjeföretaget 
med stor framgång i 
nästan 30 år.

Som ett bevis på sin 
goda entreprenörsanda 
fick Lennart Boström i 
lördags mottaga priset 
som Årets Företagare i 
Lilla Edet 2006.

I samband med Edetfestivalen 
passade Företagarna i Lilla 
Edet på att kora Årets Före-
tagare. Utmärkelsen delas ut 
till en företagare som genom 
sitt engagemang och entre-
prenörskap jobbar hårt för att 
utveckla sin verksamhet och 
som genom sitt sätt att vara 
fungerar som en förebild för 
andra fö-
retagare i 
k o m m u -
nen. Samt-
liga dessa 
k r i t e r i -
er uppfylls 
med råge av 
årets prista-
gare, Len-
nart Bo-
ström, 57.

– Goda 
förebil-
der stimulerar andra att våga 
starta, driva och utveckla sitt 
företag i god entreprenörsan-
da. Välmående företag leder 
till tillväxt och nya arbetstill-
fällen, något som vi alla vill ha, 
säger Birgitta Janzon, ord-
förande i Företagarna Lilla 
Edet.

– En viktig uppgift för Fö-
retagarna är att lyfta fram 
människan och entreprenö-
ren bakom företaget. Det är 
också viktigt att skapa en po-
sitiv syn på företagsamheten 
och uppmuntra enskilda före-
tagare som framgångsrikt ut-
vecklar sitt företag, fortsätter 
Birgitta Janzon, som hade det 
stora nöjet att få agera prisut-
delare på torget i Lilla Edet i 
lördags eftermiddag.

29 år med ICA
Lennart Boström tog över 
ansvaret för Boströms Livs 
1978. I 29 år förblev Lennart 
ortens lokala Ica-handlare, då 
han lämnade över stafettpin-
nen till kusinen Martin Bo-
ström.

– Vi tillhör den tredje gene-
rationen Boström. Det känns 
väldigt roligt att butiken kan 
stanna inom släkten, säger 
Lennart Boström och fort-
sätter:

– Butiken grundades 1911 
varför det bara är fyra år kvar 
till 100-årsjubileumet.

Lennart var med om att ta 
Ica Boström från en omsätt-
ning på 13 miljoner kronor 
till dagens cirka 100 miljo-
ner kronor. Till skillnad från 
många andra köpmän i Lilla 

Edet har han lyckats stärka 
butikens position under årens 
lopp. 

Vad har du för framgångs-
recept?

– Det är kunderna som 
styr. Det gäller att lyssna på 
vad kunderna vill ha, säger 
Lennart Boström till Aleku-

riren.
Som 

framgår av 
juryns mo-
tivering har 
Lennart 
Boström 
under en 
lång följd 
av år visat 
stort intres-
se för kom-
munens ut-
veckling 

och visionsarbete. Årets Fö-
retagare tror att Lilla Edet går 
en positiv framtid till mötes.

– Jag är ganska optimis-
tisk, det måste jag säga. Det 
som är viktigast att tänka på 
för framtiden är att det skall 
vara tryggt och trevligt att bo i 
Lilla Edet. Vi måste ha skolor 
som är bra, den sociala servi-
cen ska fungera och vi måste 
ha politiker som vågar satsa, 
säger Lennart Boström.

Låt vara att han har lagt livs-
medelsbranschen bakom sig, 
men Lennart Boström är fort-

farande delaktig i Lilla Edets 
näringsliv. Tillsammans med 
två kompanjoner driver han 
Calebo Fastigheter, som äger 
och förvaltar ett antal fastig-
heter i kommunen.

– Att vara företagare är ett 
sätt att leva, säger Lennart.

Hur känns det att ha blivit 
utnämnd till Årets Företa-
gare?

– Jag känner mig väldigt 
glad och stolt. Samtidigt vill 
jag passa på att tacka min 
familj och mina medarbetare 
som jag har haft genom åren. 
Det har absolut inte varit en 
mans verk, säger Lennart öd-
mjukt.

Hur firade du utmärkel-
sen?

– Jag är inte så mycket för 
firande, jag är bara väldigt, 
väldigt glad. GRATTIS

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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I samband med Edetfestivalen korades Årets Företagare i 
Lilla Edet 2006. Pristagaren Lennart Boström fick mottaga 
Företagarnas glasstatyett, diplom och blommor av ordföran-
den Birgitta Janzon.

Årets Företagare i Lilla Edet 
2006, Lennart Boström.

Boström – Årets Företagare i Lilla Edet

JURYNS MOTIVERING
Efter att år 1978, vid endast 28 års 
ålder, ha övertagit familjeföretaget 
Boströms Livs har Lennart Boström 
genom yrkesmässig målmedvetenhet 
lyckats med bedriften att nu tillhöra 
en av de starkaste livsmedelshand-
larna i vår region. 
Genom hårt arbete och stort person-
ligt engagemang har Lennart satsat 

på att i flera omgångar utveckla verk-
samheten från att vid övertagan-
det haft 26 anställda och en omsätt-
ning på 13 miljoner, till att idag ha 48 
anställda och en omsättning på ca 
100 miljoner kronor.
Lennarts entreprenörsanda visar sig 
också i bildandet av Calebo Fastig-
heter, ett bygg- och förvaltningsbo-

lag som äger och förvaltar ett antal 
fastigheter i vår kommun. Starten 
av en helt ny verksamhet i form av 
ett bageri och café är ytterligare ett 
bevis på Lennarts intresse at ta till-
vara på kundernas behov och efter-
frågan.
Som företagare har Lennart genom 
åren visat stort engagemang för en 

positiv utveckling av vår kommun, 
inte bara genom sin egen verksam-
het utan han har också tillfört många 
goda idéer och lösningar i kommu-
nens visionsarbete.
Lennart har med sina satsningar visat 
en professionell målmedvetenhet och 
god entreprenörsanda som är värd 
att röna uppskattning.

HÅLANDA
SIM & TRIM

VUXNA och 
UNGDOMAR
Måndagar Start 3/9 
• Vattengympa  19:45-20:45 
 Fri simning 20:45-21.15
 Skepplanda simhall
 Ledare: Anki Olsson

Tisdagar Start 4/9 
• Motionsgymnastik Medel
 Garnvindeskolan 19:30-20:30
 Ledare: Anna Lorentsson

Torsdagar Start 6/9 
• Motionsgymnastik Medel 
 Hålanda Bygdegård 19.00-20.00
 Ledare: Anna Lorentsson
 Yogainspirerad avslappning 
   20.00-20.30
 Ledare: Anna Lorentsson

Söndagar Start 9/9 
• Motionsgymnastik Medel
 Hålanda Bygdegård 19:00-20:00
 Ledare: Liselott Persson

Kostnad: Vuxna och ungdomar 350 kr 
per termin. Ni har möjlighet att välja 
fritt ur våra aktiviteter under veckan.

BARN-
GYMNASTIKEN
Måndagar Start 3/9 
• Barn 4-6 år i Hålanda Bygdegård
 kl:18:15-19:00
   Ledare: Mari-Louise Nilsson 
   Hjälpledare: Ida Edvardsson

Kostnad:
Barn 4-6 år 100 kr per termin

ROLIG GYMNASTIK OCH LEKAR 

Tisdagar: OBS! Start 11/9
• Garnvindeskolan Skepplanda
 Ledare: Lillemor Prambrant
 7-9 år 17:15-18:15 (grupp I)
 9-12 år 18:15-19:15 (grupp II)

Kostnad: Barn 7-12 år 150 kr/termin 
Ingen föranmälan kom i god tid för 
inskrivning.

Ring Kristina vid frågor 0520-66 81 54

Nya och gamla 
medlemmar hälsas 

välkomna!

Hösten 2007 (vecka 36-47)

Aktiviteter:
Måndagar 16.30-19
i Älvängenskolan.
B
4-år 16.30-17.20. FULLT
5 år 17.20-18.10. FULLT
6 år 18.10-19. FULLT 
Ledare Irene, 0706-82 21 84.
Sara och Christel

Tisdagar i Älvängens kulturhus
Medelgympa med styrka. 20-21
Ledare: Inger, tel 74 61 13

Onsdagar 17-20 
i Älvängenskolan.
Fristående redskap och trampet för 
flickor och pojkar. 
7 år 17-18
8-9 år 18-19

10 år och uppåt 19-20
Ledare Christine

Torsdagar 20-21 
i Älvängens kulturhus
Lättmotion, gympa utan hopp
Ledare Inger, tel 74 61 13

Torsdagar 21-21.45 
i Älvängens kulturhus.
Core, mycket mag och ryggträning. 
Ledare Emelie

För anmälan till barngrupperna 4-6 
år alternativt om ni vill sätta upp 
era barn i kö. Kontakta oss via 
E-post gfwigo@hotmail.com eller 
via telefon 0706-82 21 84, Irene.

KOM LOSS, 
GYMPA MED OSS!

KOM LOSS, 
GYMPA MED OSS!

Gymnastiken börjar åter vecka 37.
Avgift barngrupper 4-6 år 200:-/termin,

 7 år och uppåt 250:-/termin. 
Vuxengrupper 300:-/termin 1 pass/vecka

Vi ses!

>>Goda förebilder stimule-
rar andra att våga starta, 

driva och utveckla sitt 
företag i god 

entreprenörsanda.<<
Birgitta Janzon

Ordförande FR i Lilla Edet


