
Ett varmt tack till Er alla 
som på olika sätt 

hedrade minnet av vår 
kära Mamma

Dagmar Svanberg
vid hennes bortgång vill vi 
framföra vårt varma tack

Bertil
Agneta
Lennart

med familjer

Tack

Karl Friberg,  Göteborg 
har avlidit. Född 1919 och 
efterlämnar makan
Kerstin samt barnen Gunnel 
och Kent med familjer som 
närmast sörjande.

Eive Borg, Surte har avlidit. 
Född 1935 och efterlämnar 
döttrarna Ann-Louise, Irén 
och Ulrika med familjer som 
närmast sörjande.

Frede ”Lykke” Jensen, 
Hjällbo har avlidit. Född 
1939 och efterlämnar makan 
Waienor, barnen Pernilla 
och Jeanette med familjer, 
syskon med familjer samt
Grete och Verner som när-
mast sörjande.

Suzanne Baeckström, 
Fors, Skepplanda har avlidit. 
Född 1952 och efterlämnar 
Maken Boo, barnen Linda, 
Jennie, Isak och Ylva med 
familjer, barnbarn samt
syskon med familjer som 
närmast sörjande.

Edith Johansson, Björkli-
den Alafors har avlidit. Född 
1911 och efterlämnar
barnen Rune med familj och 
Ellinor samt Norah som 
närmast sörjande.

Dödsfall

Jordfästningar
William Andersson 
Samuelsson. I Surte kapell 
höll onsdagen 24 september 
begravningsgudstjänst för 
William Andersson Samu-
elsson, Surte. Offi ciant var
Pastor Göran Andreasson.

Karl Friberg. I Kilanda 
kyrka hölls torsdagen 25 
september begravnings-
gudstjänst för Karl Friberg, 
Göteborg. Offi ciant var 
Karl-Erik Mattson.

Emma Adolfsson. I Kilan-
da kyrka hölls fredagen 26 
september begravningsguds-
tjänst för Emma Adolfsson, 
Skepplanda. Offi ciant var
Kyrkoherde Björn Nilsson.

Vår Kollega, Vän och Fröken

Ann-Britt Einarsson

Du hade ett hjärta så innerligt gott.
Vi saknar Dig, men minns Dig med glädje.

PERSONALEN och BARNEN
på Mellan och Lillgården

Vår Vän

Ann-Britt Einarsson

I fyrtio år vi vårt vänskapsträd vårdat och skött.
Nu har en kvist brutits av och dött.

Ingenting kan åter bli sig likt,
men åt Dig en plats i våra hjärtan vi alltid har vikt.

BERIT och RALF
GERD och FRED

BARBRO och JOUNI
GUN-INGER och HASSE

Döda

Säg Bonum i Bohus cen-
trum och de flesta säger Stig 
Kedner. Ingen butik i Ale 
kommun har varit så starkt 
förknippat till en person 
som den livsmedelsaffär som 
1973 tillhörde Göteborgs-
regionens största. Få trodde 
på idén med ett köpcen-
trum i Bohus, men Stig var 
som i de flesta frågor po-
sitiv och drivande. Bonum 
Livs i Bohus centrum blev 
en succé. I takt med den för-
ändrade konkurrensen och 
alltfler stormarknader tap-
pade hela centrumet mark. 
Stig drev butiken i 30 år. 
Den första hälften var ut-
veckling och expansion, 
den andra hälften handla-
de mest om anpassning till 
ett mindre kundunderlag. 
Tack vare ett stort hjärta till 
den lojala personalen klara-
de Stig av båda rollerna. De 
sista åren arbetade han utan 
lön, eftersom han var väl 
medveten om att persona-
len som hade varit butiken 
trogen i många år skulle få 

svårt att hitta ett annat jobb. 
Därför valde han att driva 
butiken betydligt längre än 
vad den var lönsam.

Vad många inte vet är att 
historien om handlaren Stig 
Kedner, började tio år före 
Bohus centrum. 1963 öpp-
nade han sin första livs-
medelsbutik på orten, TK 
Livs. Då fanns det inte 
mindre än åtta försäljnings-
ställen av livsmedel. Tio år 
senare fanns det tre kvar – 
och Stig ägde alla. 1973 när 
Bohus centrum invigdes och 
Bonum Livs öppnade var 
rationaliseringen över. Nu 
hade bohusborna en livs-
medelsbutik, en jätteaffär 
som belackarna kallade van-
sinne, men som snabbt blev 
en stor framgång.

Samtidigt med sats-
ningen i Bohus införskaf-
fades en livsmedelsbutik i 
Gråbo. Bonum Gråbo drivs 
än idag av familjen Kedner. 
Barnen Kristina, Anders 
och Svante bär sedan länge 

ansvaret. Bohus och Gråbo 
kompletterades med Kung-
älv, Kållered och Bonum i 
Skepplanda. Som mest hade 
Stig fem butiker under sina 
vingar. Det var tur att livet 
som handlare var en passion 
för Stig Kedner. 40 tim-
mars arbetsvecka existerade 
aldrig. Det var närmare det 
dubbla, ändå tröttnade han 
aldrig. 

När han 2003, efter 30 år 
i Bohus centrum, besluta-
de sig för att sälja butiken 
blev fredagar hans lyckligas-
te dag. Då besökte han näm-
ligen barnens butik i Gråbo 
och fick lov att sköta om 
frukt- och grönsaksavdel-
ningen. För Stig var chansen 
att få jobba en belöning.

Berättelserna om Stig 
Kedner och händelserna 
runt hans butiker är många. 
Som handelsman stod alltid 
kunden i centrum. Han var 
allergisk mot köer i kassan. 
”Du ska inte behöva köa för 
att få handla” menade Stig. 
Att hålla butiken stängd var 
inte heller önskvärt. När 
golvet skulle läggas om i 
livsmedelsbutiken i Kungälv 
gjordes det utan att stänga 
ute kunderna. Ett experi-
ment få har lyckats med. 
När Bonum i Gråbo brann 
ner på nyårsafton 1988 tog 
det bara 24 dagar innan en 
barack stod klar. Det räknas 
än idag som ett av de snab-
baste ”butiksbyggena”.

I grunden var Stig Kedner 
som alla handlare, en affärs-
man – en påläst, insatt och 
engagerad sådan. Han var 
rak i affärer och för honom 
var ett handslag lika värde-
fullt som ett skriftligt avtal. 

Han gillade att göra affä-
rer, både att köpa och sälja – 
mest att köpa. Leverantörs-
förhandlingarna var många 

genom åren. Priset var vik-
tigt, men inte lika viktig som 
relationen. Ett bra förhål-
lande till leverantören be-
tydde att du kunde få hjälp 
om så skulle behövas.

Privat var familjen pri-
oriterad, men han gillade 
också att resa. Vid ett till-
fälle reste han jorden runt. 
Annars var han noga med att 
besöka nya platser. Trädgår-
den var dock en favoritplats 
han återkom till ständigt i 
livet, vilket säkert bottnade 
i hans uppväxt på föräldrar-
nas lantbruk. Han växte upp 
på landet i Malma vid Aren-
torp tillsammans med fem 
bröder. Ganska tidigt bör-
jade Stig intressera sig för 
handel. I över 40 år kom 
han att vara en livsmedels-
handlare som in i det sista 
hade stora visioner och var 
nyfiken på framtiden. 

Dagen före hans bortgång 
var Stig på plats i butiken 
i Gråbo. Han pratade med 
kunder, fyllde på frukt och 
rättade till grönsakerna. En 
syssla han älskat hela livet. 
De närmast anhöriga inty-
gar att Stig dog lycklig, utan 
att ha varit sjuk en enda dag. 

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

BOHUS. Stig Kedner var en passionerad man.
Han älskade sin familj, sitt jobb, att göra affärer, 

påta i trädgården och att resa.
Belöningen på äldre dagar var att åka till bar-

nens livsmedelsaffär i Gråbo och bringa ordning 
bland grönsakerna – det gjorde han in i det sista.

Stig Kedner satte 
kunden i centrum
– Han älskade livet som handlare

Stig Kedner drev Bonum Livs i Bohus från 1973 till 2003, men hade fler strängar på sin lyra.

Vår kära Mamma
Svärmor och Farmor

Edith Johansson
* 19/12 1911

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad

Björkliden, Alafors
23 september 2008

RUNE och LISBETH
Thomas och Totte
Jeanette och Peter
Oskar, Astor, Lisa

ELLINOR
NORAH

Övrig släkt och vänner

Kära lilla Mamma, nu  
är Din strävan slut

All smärta den är borta 
och Du får vila ut

För allt vi vill Dig  
tacka, för kärlek rik 
och stor

För omsorg och all 
möda, tack kära    
lilla Mor

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen 3

oktober kl. 11.00 i
Starrkärrs kyrka. Efter

akten inbjudes till
minnesstund i

Församlingshemmet.
Svar om deltagande

meddelas Ale Älvdalens
Begravningsbyrå tel.
0303-33 33 99 senast

onsdag 1 oktober.

Ett varmt tack till
personalen på Björkliden

avd. Rosen för god och
kärleksfull omvårdnad.

Familj: Gift med Lilian, barnen Kris-
tina, Anders och Svante samt fem 
barnbarn.
Född: 1927 i Malma, Arentorp.
Boende: Flyttade till villa i Bohus 
1967.
Utbildning: Realskolan och Filip 
Holmqvist handelsskola i Göteborg.
Första butik: TK Livs i Bohus 1963.
Idrottsintresse: Fotboll. ÖIS:are in 
i själen.
Barnen om Stig: ”Ett geni i huvud-

räkning”, ”Han var en tidsoptimist, 
men även om vi aldrig kom i tid så 
kom vi inte heller försent...”, ”Han 
var nästan alltid på gott humör, men 
blev han tvärförbannad skulle man 
hålla sig undan fast det gick över 
fort”, ”Var vi ute på stan, ville han 
aldrig gå hem. Han ville helst stänga 
stället och se till att personalen kom 
hem”, ”Han drömde om att få åka 
till månen”. 

STIG KEDNER
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