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En företagare med 
många järn i elden

Lars Hansson driver inte bara den lokala Ica-butiken, 
han engagerar sig också helhjärtat i Lödöses samhällsutveckling.

Han är även en stor fotbollsälskare och har Liverpool som sitt favoritlag.

En sak i livet du skulle 
vilja ha ogjort?
– Jag har aldrig tänkt så. Jag 
fokus alltid på det som ligger 
framför mig.

Mina tre bästa egenska-
per?
– Positiv, glad, optimistisk.

Vad är din hemliga last?
– Jag har ingen direkt hemlig 
last. Det skulle i så fall vara 
att jag gillar bullar och kakor, 
och det syns ju.

Det roligaste ämnet i 
skolan?
– Då får jag nog säga mate-
matik. Det är i alla fall det 
ämne som jag hade genom-
gående lättast för under mina 
skolår.

När grät du senast?
– Ja, när var det? Det måste 
har varit i tisdags kväll när jag 
såg en film på tv.

Din käraste ägodel?
– Då skulle jag vilja säga den 
gård som vi nyligen köpte, 
men det känns inte som 
någon ägodel. Oj, det här 
var svårt! Jag säger mobilte-
lefonen. Det är visserligen 
inte min käraste ägodel, men 
jag klarar mig inte utan den. 
Där har jag min kalender, så 
jag vet vad jag ska göra på 
dagarna.

Tror du på Gud?
– Ja på något sätt. Hade livet 
var lite lugnare för min del, 
så hade jag nog funderat mer 
kring det. Nu kör man bara 

på. Men jag hoppas i alla fall 
att det finns något.

Vilken kändis skulle 
du helst vilja äta lunch 
med?
– Det hade varit fantastiskt att 
få äta lunch med fotbollsspe-
laren, Steven Gerrard. Med 
detta har jag också avslöjat 
mitt favoritlag. Jag har alltid 
var ett stort fan av Liverpool. 
Det var brorsan som fick in 
mig på det spåret som liten. 
Jag har inte varit på Anfield 
Road, men däremot sett dem 
spela i London.
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Veckans Profil får välja åtta siffror mellan 1-30, som utgör frågor som personen får 
svara på. Han eller hon har på förhand ingen aning om frågornas innehåll.

Namn: Lars Hansson.
Ålder: Fyller 35 i december.
Bor: Lödöse, Eckerna Gård.
Familj: Frun Karin, barnen 
Eskil, 6 år, Emmy, 5 år.
Yrke: Ica-handlare.
Stjärntecken: Skytt.


