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LÖDÖSE. Nu var det 
spelarnas tur.

Ica Matkassen har 
låtit bygga en helt ny 
avdelning där tips- och 
traventusiasterna får 
sitt lystmäte.

Helgens invignings-
firande gästades av 
självaste Harry Boy.

Ica Matkassen har vuxit och 
blivit större. De som jublar 
mest är spelarna som har fått 
en alldeles egen avdelning 
där de kan sitta i lugn och ro 
och plita ner sina rader.

– En nödvändig satsning 
för vår del. Förut har spe-
larna känt att de stått i vägen 
för butikens övriga kunder. 
På lördagarna har det varit 
riktigt trångt om utrym-
met, säger Ica-handlare Lars 
Hansson.

Spelavdelningen har för-
setts med digitala montrar 
och en tv-apparat där besö-
karna kan ta del av senaste 
nytt från ATG.

– Många kunder tycker 
det är roligt att vi tagit det 
här initiativet och utvecklat 
affären, säger Lars Hansson.

I spelavdelningen ombe-
sörjs också alla postärenden. 
De som vill hämta paket, 
köpa frimärken och så vidare 
har fått en egen kassa.

Invigningshelgen till ära 
bjöd Matkassen alla besö-
kare på kaffe, festis och bulle. 
Dessutom arrangerades en 
rad olika tävlingar där fina 
priser fanns i potten.

– Nästa steg blir att utöka 
vår parkeringsplats. Vi börjar 
närma oss en lösning även 
på den fronten. Senast till 
sommaren tror kommunens 
tjänstemän att problemet 
ska vara avhjälpt och vi får då 
ytterligare nio platser, avslu-
tar Lars Hansson.

Matkassen satsar på spelarnapå spelarna
– Invigningsfest med Harry Boy

I LÖDÖSE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Jonatan och Alex från Alvhem träffade Harry Boy som invigningsfirandet till ära bjöd på godis.

Nöjd Ica-handlare, Lars 
Hansson.

Spelarna har redan funnit sig tillrätta i Matkassens nya spel-
avdelning.

Ica-handlare Lars Hansson hoppade själv in bakom speldis-
ken och tog emot såväl tips- som travkuponger.

SNART ÄR DET

BARMARK

ÄLVÄNGENS CYKEL  
www.alvangenscykel.se

0303-74 68 73 • Öppettider: mån-fre 9.30-18.00 lör 9.30-14.00

Kända märken Rätt priser! - Tål att jämföras

SÖNDAGS- 
ÖPPET 28 mars kl 11-14
EXTRA! EXTRA!

EXTRA! EXTRA!
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EXTREME BMX FREESTYLE
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KARTONGPRIS 1.995:-

PRISER FRÅN

1.995:-

VÅRT PRIS 
2.195:-

VÅRT PRIS 
995:-

VÅRT PRIS 
1.250:-

VÅRT PRIS 
2.495:-


