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"Supermarket leder utvecklingen"
Han har vikt hela sitt yr-
kesliv åt Ica.
Ändå är det bara 5-årsju-
bileum för Stefan Wenn-
berg och Ica Supermar-
ket i Älvängen.
– Det var en spännande ut-
maning som kom ganska 
sent i karriären. En butik 
med fin historia och stor 
potential lockade mig, 
säger han inför den stun-
dande julhandeln.

Till våren är det dags för Stefan 
Wennberg att fira 5 år som Ica-
handlare i Älvängen. Det kommer 
att bli ett positivt bokslut för bu-
tiken har under Stefan och sonen 
Mauritz ledning haft en fantastisk 
utveckling. Butikens sortiment har 
ökat liksom serivcegraden. När den 
manuella charken stängdes för tio år 
sedan trodde många att det var för 
gott, men för de nya ägarna var just 
en delikatessdisk nummer ett.

– Vi såg stora möjligheter i att om-
forma butiken. Den typiska lågpris-
affären Rimi var svår att driva om du 
samtidigt skulle tillgodose kundernas 
alla behov. Vi valde ett annat koncept 
som fortfarande innehåller en rimlig 
prisnivå, men med ett utbud som vi 
upplever att kunderna vill ha. Deli-
katessdisken, nygrillat och fler mär-
kesvaror var givna inslag. Idag är 
nästan allt kött vi säljer sådant som 
vi har styckat och paketerat själva, 
berättar Stefan Wennberg.

Icabutiken har tagit tillbaka sin 
plats som ledande livsmedelsaffär i 
norra Ale och är idag inte längre ett 
kompletteringsalternativ.

– Nej, våra kunder veckohandlar 
till stor del här. Butiken fyller alla 

behov och vår målsättning att alltid 
ligga i framkant gör att kunder-
na stannar. Vi var först med självs-
canning och självbetalning. Det 
är ingen Icabutik för kusinerna på 
landet, utan vi investerar ständigt i 
ny teknik. Det känns skönt att en 
Supermarket kan leda utvecklingen 
i kommunen, menar Stefan Wenn-
berg.

Självscanningsalternativet ökar 
snabbt och inom kort fördubblas 
antalet handenheter.

– 25% använder idag självscan-
ning och med vårt nya betalsystem 
lär det bli ännu mer populärt, då får 
det helst inte saknas scanners.

Efter snart 35 år inom Icakoncer-
nen kan han branschen på sina fem 
fingrar, så vad är nästa steg i utveck-
lingen?

Ingen revolution
– Just nu är det inget revolutioneran-
de på gång. Mycket handlar om att 
vara det goda företaget. Ica vill vara 
en aktiv part och en god medspela-
re i samhället. I Ale försöker både vi 
och Ica Kvantum på Ale Torg vara 
behjälpliga med att ta emot arbets-
lösa ungdomar som praktikanter. Jag 
tycker vidare att det är viktigt att på 
olika sätt stötta föreningslivet. Vi 
sponsrar bland annat Repslagarmu-
seet i Älvängen, förklarar Stefan men 
smyger sedan in en vision om fram-
tidens Icabutik.

– Om ett antal år kommer nog 
varje produkt att ha ett chip. När du 
fyllt din vagn kör du in den i en sluss 
och alla varor registreras. Sen är det 
bara att betala och lämna butiken. 
Snabbt, bekvämt och smidigt.

Sonen Mauritz lägger för tillfäl-
let mycket tid på att butiken ska bli 

Svanenmärkt.
– Det är mer eller mindre ett krav 

idag. Vi ligger redan långt framme i 
sortimentet och när det gäller utrust-
ning. Det handlar mer om att doku-
mentera och få ner det på papper, 
säger Stefan Wennberg.

Han är också sedan ett år tillba-
ka ordförande i Älvängens centrum-
förening.

– Vi är ett gäng som träffas re-
lativt ofta en timme på morgonen. 
Föreningens syfte och mål har vi 
renodlat till att enbart omfatta sti-
mulerande aktiviteter som gagnar 
handeln i Älvängen. Våra markna-
der kräver en del planering, men det 
är det värt. Arrangemangen är alltid 
välbesökta.

Varför är det så?
– Älvängen har en handelshisto-

ria och är en mysig miljö att vistas i. 
De starka traditionerna att samver-
ka med föreningslivet och tillsam-
mans försöka skapa något positivt för 
bygden ligger till grund för markna-
derna. Årets julmarknad på söndag 
har alla förutsättningar att bli något 
alldeles extra.

Älvängen kommer att 
expandera de komman-
de åren. Fler bostäder 
betyder fler kunder.

– Det gynnar vårt 
köpcentrum. Här finns 
många kompetenta 
handlare som förtjänar 
fler kunder. Utbudet 
är faktiskt extremt bra 
i Älvängen, men ska 
utvecklingen fortsätta 
behövs fler invånare.

På söndag väntar ännu en jul-
marknad i Älvängen.

– Som sig bör är mycket enligt tra-
dition, men vi har också en hel del 
nyheter på programmet. "Vår" Ma-
delene uppträder till exempel med 
sitt nya band på scenvagnen. Jul-
marknaden ser alla fram emot.
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PASSA PÅ! 
VI HAR JULKLAPPARNA

Jakt, skog och trädgård

15%
PÅ HELA SORTIMENTET 
UNDER JULMARKNADEN

SKOGS- & 
TRÄDGÅRDSMASKINER

Göteborgsvägen 94
Älvängen

tel 0303-74 86 11

NYCKELSERVICE!

Gäller ordinarie priser

100:-
RRABATT
PÅ ALLT I BUTIKEN
PÅ ALLT I BUTIKEN

SSOM KOSTAR ÖVER 200 KR.
OM KOSTAR ÖVER 200 KR.

JULMARKNADS

ERBJUDANDE

Göteborgsvägen 99 A • 0303-74 62 75
Öppet vard 9.30-18.00, lörd 9.30-14.00

– Din skobutik för hela familjen

STEFAN WENNBERG
Ålder: 59
Bor: Nödinge.
Yrke: Icahandlare i Älvängen.
Familj: Tre barn, två pojkar och en dotter.
Så firar han jul: "Traditionellt med familj och goda vänner".
Om Stefan får välja:
Plastgran eller riktig gran?
Julskinka eller sill?
Kalle Anka eller Karl-Bertil Jonsson?
Hårda eller mjuka paket?
Gröt eller glögg?

Icahandlare, Stefan Wennberg, har rustat inför den stundande julhandeln.

Icahandlare Stefan Wennberg konstaterar:


