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GRÖNNÄS. 25 år som 
lastbilschaufför var till-
räckligt.

Nu har Ove Hansen 
sadlat om och blivit 
butiksföreståndare.

– Jag trivs i min 
nya roll, man träffar 
mycket folk och det är 
roligt att stå och prata 
med stamkunderna, 
säger Ove.

Den förste juni fick Motel 
Göta Älvs servicebutik en ny 
ägare. Ove Hansen från Nö-
dinge fick möjlighet att för-
verkliga en dröm om att bli 
egen företagare.

– Jag hörde ett rykte om att 
stället var till salu. Det har väl 
alltid funnits i bakhuvudet att 
bli egen någon gång och när 
tillfället dök upp kändes det 
rätt. Efter att ha kört lastbil i 
25 år ville jag prova på något 
nytt, säger Ove Hansen till 
Alekuriren.

Ove Hansen ansvarar 

enbart för butiksdelen, res-
taurangverksamheten har 
han inget att göra med. Ett 
avtal med Preem innebär att 
det är Ove som sköter be-
ställning av bensin och diesel, 
samt ombesörjer prisjuste-
ringar. I övrigt har han inga 
andra åtaganden.

– Preem bedriver numera 
enheten i Grönnäs som en 
automatstation. Det känns 
bra och jag kan fullt ut ägna 
mig åt butiken.

Sommaren genererade en 
hel del besökare i form av tu-
rister. För tillfället upplever 
Ove en relativt lugn period, 
men tror å andra sidan att 
framtiden ter sig ljus.

– Jag väntar på att tunnel-
bygget och vägbygget ska ta 
sin början. Det kommer för-
modligen att betyda ett upp-
sving. På sikt tror jag att detta 
kan bli en väldigt lönsam 
butik när vi får motorväg med 
en trafikplats alldeles i närhe-
ten av motellet, säger Ove.

Ove Hansen har anslutit 

sig till butikskedjan Direkten, 
vilket betyder att han tillhan-
dahåller en del av de tjänster 
som Svensk Kassaservice tidi-
gare erbjöd.

– Kunderna kan komma 
hit och betala räkningar plus 
att vi löser in utbetalnings-
kort och värdeavier. Jag har 
också en förhoppning om att 
kunna utveckla verksamheten 
med tips och ATG. Det är inte 

helt enkelt, men jag jobbar på 
det, säger Ove Hansen.

Du längtar inte tillbaka 
till förarhytten?

– Nej, jag nöjer mig att 
vara vid sidan av vägen. Jag 
trivs ypperligt och det känns 
rätt att slå av lite på tempot 
på gamledar, avslutar Ove 
Hansen.

Ove bakom kassan istället för ratten
– Ny ägare till servicebutiken i Grönnäs

I GRÖNNÄS
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Ove Hansen sadlade om från lastbilschaufför till butiksägare. 
Sedan den förste juni driver han servicebutiken i Grönnäs.

Butiken i Grönnäs har och får en strategisk bra placering 
med den nya trafikplats som ska byggas i samband med ut-
byggnaden av E45.

Tero Liekola är 44 år och 
bosatt i Nödinge. Han är 
ett bekant ansikte för många 
alebor, bland annat för sin 
idrottsliga bakgrund som 
fotbollsspelare och ledare i 
Bohus IF och Surte IS.

– Alafors är dock en ny 

bekantskap för mig. Fast jag 
känner mig redan hemma, 
folk är positiva och många har 
visat sin uppskattning över att 
jag tagit över butiken.

Tero köpte rörelsen den 1 
november och har sedan dess 
arbetat med att dels förnya, 

dels förändra sortimentet.
– Jag har slängt ut gamla 

varor och köpt in nytt. Det 
är viktigt att produkterna är 
fräscha. Frukt och grönt är 
en del som jag har utveck-
lat likaså lösgodiset. En ny 
grej som jag startat upp är 
bake off och det har blivit en 
succé, säger Tero Liekola och 
tillägger:

– Jag vill att kunderna ska 
vara med och påverka sorti-
mentet. Har de specifika öns-
kemål får de gärna framföra 

dem till mig.
Det är första gången som 

Tero Liekola driver egen 
butik. Han har visserligen 10-
15 års erfarenhet från bran-
schen, men detta blir en helt 
ny utmaning.

– Jag såg en annons på In-
ternet om att rörelsen var till 
salu. Jag hade varit arbetslös 
en tid och kände att jag ville 
komma igång och arbeta. 
Jag älskar att jobba och att få 
driva eget ska bli riktigt spän-
nande, säger Tero.

Hur har inledningen 
varit tycker du?

– Bättre än förväntat! Jag 
har inte marknadsfört mig 
speciellt mycket ännu, men 
kunderna har ändå hittat hit. 
Förhoppningsvis ska det fort-
sätta på den inslagna vägen, 
avslutar Tero Liekola.

Tero Liekola ska lyfta Ahlafors Livs
Ahlafors Livs har fått en ny ägare i Tero Liekola.

Tero Liekola stortrivs i sin nya roll som livsmedelshandlare. Att Tero Liekola stortrivs i sin nya roll som livsmedelshandlare. Att 
han breddat utbudet av lösgodis är inget som de här tre tjejer-han breddat utbudet av lösgodis är inget som de här tre tjejer-
na har något emot.na har något emot.

LYCKA TILL

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

ALAFORS. Ahlafors Livs har fått en ny ägare.
Tero Liekola har återvänt till livsmedelsbrans-

chen.
– Jag har fått ett väldigt varmt mottagande 

av ortsborna och det känns naturligtvis oerhört 
roligt, säger Tero till lokaltidningen.

POLIS
RONDENRONDEN

Måndag 10 november

Olaga vapeninnehav
En person anhålls misstänkt för 
olaga vapeninnehav. Polisen 
anträffar vapen på en adress 
i Surte.

Tisdag 11 november

Stöld av elkablar
Inbrott i kommunens avlopps-
tunnel i Surte. Elkablar tillgrips.

Onsdag 12 november

Brand på skola
Anlagd brand i en papperskorg 
på Aroseniusskolan i Älvängen 
med kraftig rökutveckling som 
följd. Skolans elever evakueras. 
Det finns en utpekad gärnings-
man i 15-årsåldern.

Fredag 14 november

Inbrott i förråd
Förrådsinbrott i Ryd. Tjuvarna 
bryter upp dörren till förrådet 
och tillgriper diverse maskiner.

Inbrott på en byggarbets-
plats i Nol. En vibratorplatta 
stjäls.

Antalet anmälda brott under 
perioden 10/11 – 17/11: 40. Av 
dessa är två bilinbrott och ett 
biltillgrepp.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:


