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ALE. För varje hund-
ralapp som aleborna 
spenderar hamnar hälf-
ten utanför kommun-
gräsen.

Dagligvaruhandeln 
som traditionellt har 
varit stark tappar 
också mark.

– Vi hade en negativ 
trend i samband med 
vägombyggnaden som 
blockerade torget och 
det tog tid att hämta 
hem det tappet. Nu är 
vi på banan igen och 
nästa rapport ser nog 
bättre ut, säger Mari-
anne Sjöö, Ica-handlare 
på Ale Torg.

Ale kommun växer och 
därmed också försäljnings-

underlaget. Idag är befolk-
ningens samlade köpkraft 
över 1,5 miljard kronor. Pro-
blemet är att aleborna i allt 
större utsträckning väljer att 
handla utanför kommunen. 
Värst är tappet inom sällan-
köp där bara 19 kronor av 
varje spenderad hundralapp 
omsätts i Ale. Dagligvaru-
handeln har tappat från ett 
duktigt index på 87 till 81. 
En så svag handelrapport har 
inte redovisats sedan 1993, 
då det totala indexet låg på 
42. Samma siffra för 2008 
som utredningen omfattar 
ligger på exakt 50. Halva 
köpkraften hamnar hos 
handlare utanför kommun-
gränsen.

– Det är tråkigt att tren-
den har vänt neråt, men 
samtidigt bör det sporra 

kommunen att ta initiativ. Vi 
som enskilda handlare kan 
självklart bidra fast det måste 
också finnas förutsättningar 
för att öka handeln inom 
kommunen. Det behövs nya 
lokaler och handelsplatserna 
måste framstå som attrak-
tiva. Personligen tycker jag 
att kommunledningen borde 
bestämma sig för att satsa 
på att utveckla ett riktigt 
köpcentrum och låta andra 
kommundelar ha en mer 
kompletterande roll, säger 
Marianne Sjöö, Ica Kvantum 
Ale Torg.

Framtidstro
Hon är väl medveten om 
vilka bekymmer som finns 
idag, men är samtidigt fylld 
av framtidstro och optimism.

– Vi är på väg att ta oss 
igenom en tuff period med 
en väg- och järnvägsutbygg-
nad tätt inpå torget. Snart 
kan vi råda bot på bristen av 
parkeringsplatser, vilket är 
viktigt för kunderna. På Ale 
Torg försöker vi ta ett mer 
samlat grepp om helghan-
deln. Vi vet att det finns mer 
att hämta och vi har många 
duktiga handlare som stän-
digt utvecklar sina koncept, 

säger Marianne Sjöö.
Förklaringen till de svaga 

siffrorna för dagligvaruhan-
deln 2008 har hon en förkla-
ring till.

– För livsmedel är decem-
ber månad helg avgörande. 
En mindre lyckad trafikom-
läggning vid in- och utfar-
ten till Nödinge i slutet av 
november rev djupa sår. Det 
var som att klippa av pulså-
dern. Handeln bara stannade 
upp. Jag kan se i mina siffror 
exakt när det skedde. Det tog 
ett halvår att hämta tillbaka 
kunderna, men nu är vi på 
gång igen, berättar Marianne 
Sjöö.

Historien är svår att 
påverka, däremot är fram-
tiden formbar. Motorn i 
detaljhandeln är och förblir 
dagligvaror. Inom fem år bör 
det finnas en Ica Maxi på Ale 
Torg.

– Fortsätter kommunen 
att utvecklas i samma posi-
tiva riktning krävs en Maxi. 
Jag hoppas det blir en extern 
butik i en nybyggnation som 
då för med sig att det fri-
görs ytor för nya butiker i 
våra befintliga lokaler, säger 
Marianne Sjöö. 

Jan-Erik Olsson, tidigare 

projektledare för satsningen 
på Ale Torg, är bekymrad 
över handelsutvecklingen i 
Ale.

– Jag hoppas kommunen 
ser att man tappar betydande 
marknadsandelar och det 
finns självklart skäl till det. 
Konkurrenterna i kringlig-
gande kommuner utvecklas 
och stärker sina positioner 
som ledande handelsplatser 
medans utvecklingen står 
still i Ale.

Han tycker den senaste 
rapporten från Handelns 
utredningsinstitut är särskilt 
allvarlig eftersom det fak-
tiskt har varit en betydande 
inflyttning i Ale kommun.

– Med tanke på hur för-
säljningsunderlaget och 
köpkraften har ökat är det 
oroväckande att handeln 
inte har en bättre utveckling 
lokalt. Vi klarar helt enkelt 
inte konkurrensen. På säl-
lanköpssidan är Ale extremt 
dåligt och även om man 
vidtar åtgärder nu kommer 
det ta tid innan vi ser en 
förändring. Efter en positiv 
utveckling från öppnandet 
av Ale Torg har vi plötsligt 
tappat fart och istället vänt 
nedåt totalt sett, konstaterar 

Jan-Erik Olsson som numera 
ägnar sig åt husförsäljning på 
Backa Säteri i Nödinge.

Statistiken är tydlig. Hälf-
ten av alebornas konsumtion 
sker utanför kommunen. 
Trenden inom dagligvaror, 
livsmedel, är negativ. Från 
att ha haft ett index på 90 av 
omsättningen 2006 är siffran 
nu nere i 81, men titta i tabel-
len och jämför med 1993 och 
vi kan plötsligt gå stärkta 
även efter att ha läst den här 
artikeln…

...men totalt sett tappar handeln i Ale
– Dystra siffror från Handelns Utredningsinstitut
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FAKTA HANDELN I ALE    MKR 
År           Fsgsunderlag   Daglig      Sällan         Totalt    Dv     Sv      Index
2008        1570 633            152                 785         81      19         50
2007        1445                      627             164                793         87      21         51
2006        1360 577             160                737        90      20        53
2005        1237 573             144                 717        83      21         51
2001         1020 409            131                  540       80      26        53
1993          820 274             68                  342        62      18        42
Dv = dagligvaror       Sv = sällanköp       Fsg = försäljningsunderlag

NÖDINGE. Handeln går 
trögt i Ale, men det 
finns undantag.

Ali Daood på Frukt- 
och Grönsakshuset i 
Nödinge är definitivt på 
grön kvist.

– Vi har haft en fan-
tastisk utveckling på 
torget och våra stam-
kunder fortsätter att 
öka, säger han.

Frukt- och Grönsakshuset 
öppnade på Ale Torg i slutet 
på 90-talet. För fem år sedan 
övertogs den av ett familjefö-
retag där Ali Daood, 26, har 
blivit butikschef.

– Vi har fler enheter i 
Göteborgsområdet, vilket 
gör oss starka. Tillsammans 
kan vi göra gemensamma 
inköp och få bra priser, säger 
Ali när Fokus Företag hälsar 
på.

Han menar att den posi-
tiva utvecklingen är en trend. 

– Jag har en känsla av att 
Sverige börjar bli som Italien 
där man gillar att handla i 
specialbutiker. Det kan man 
göra på Ale Torg. Brödet 
köper du hos Svenheimer, 
frukten hos oss och köttet på 
Ica, förklarar Ali.

Framgången för Frukt- 
och Grönsakshuset stavas 
stort utbud, kvalité, ordning 
och reda samt bästa tänkbara 
öppettider.

– Vi har alltid öppet. Vissa 
säger ”öppet alla dagar” – vi 

menar det. Frukt- och grö-
nasakshuset har aldrig stängt, 
så enkelt är det. I juletid tror 
många att det är tomt i buti-
ken, men det är fel. Många 
människor firar inte ens jul 
och när andra stänger håller 
vi öppet, vilket gör att de 
handlar här istället, förklarar 
Ali som inte själv klagar över 
långa arbetsdagar.

– När vi tog över buti-
ken fick jag slita hårt, men 
numera är vi många som 
hjälps åt och i dessa tider 
finns det gott om personal 
som vill jobba.

Enormt kontaktnät
Ali är frukthandlaren per-
sonifierad. Han har jobbat 
i branschen nästan hela sitt 
yrkesverksamma liv.

– Jag tror jag har varit 
i nästan alla fruktbutiker i 
Göteborg och mitt kontakt-
nät är enormt. Jag vet vad 
som gäller för att lyckas. 
Nummer ett är att det ska 
vara fräscht. Priset är fak-
tiskt inte allt. Kunderna är 
beredda att betala lite extra 
bara det är fina varor. Nu har 
vi både och. Hög kvalité och 
pressade priser, marknadsför 
sig Ali.

Hur kommer det sig att 
ni kan vara så konkurrens-
kraftiga på priset?

– Vi följer marknaden 
timme för timme. Fruktpri-
serna är som aktier. De går 
upp och ner beroende på 

väder, transporter, tillgång 
och efterfrågan. Det gäller 
att hänga med för att göra de 
bästa klippen, svarar Ali.

Drömmarna är många hos 
den unge företagaren, fast i 
grunden är han redan nöjd.

– Man ska inte klaga så 
länge man kan betala sin 
hyra. Vi har det bra, butiken 
snurrar på och relationerna 
till kunderna är mycket goda. 
Jag har inget att klaga på, 
säger Ali.

Frukt- och grönsaksbran-
schen har inga bra eller dåliga 
perioder. Varorna behövs i 
vardagen oavsett årstid.

– Skillnaden består i vad 
vi säljer. På sommaren är det 
jordgubbar och vattenmelo-
ner, på vinterhalvåret är det 
citrusfrukter som apelsiner 
och clementiner. Vi säljer 
svensk frukt så länge det 
finns tillgängligt, det tycker 
vi är viktigt, berättar Ali.

Utkörning av fruktkorgar 
till företag och leveranser 
till restauranger är en viktig 
näring för verksamheten.

– Vi är ute och kör varje 
dag och har cirka 40 kunder 
som vi besöker någon gång 
under veckan, säger Ali.

Faktum är att Frukt- och 
Grönsakshuset i Nödinge 
har blivit en publikdragare. 

Hur tycker du att han-
deln kan utvecklas på Ale 
Torg?

– Det känns som att det 
är på rätt väg, men självklart 

måste alla butiker ha sön-
dagsöppet i framtiden. Det 
ser ut som rena fängelset idag 

med neddragna jalusier och 
galller för fönstrena.

Det ligger något i det.

Icahandlare Marianne Sjöö 
konstaterar att statistiken 
för 2008 inte ljuger men att 
handeln har återvänt under 
förra året.
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Ali Daood är butikschef för Frukt- och Grönsakshuset i Nödinge. Konceptet är framgångsrikt 
och kundtillströmningen är god. ”Sverige börjar bli lite som Italien, där man gärna vill handla 
i specialbutiker” säger han.

Ali Daood – en handlare på grön kvist
– Frukt- och Grönsakshuset har en positiv utveckling


