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NÖDINGE. Mat på väg 
från Ale.

Det är ett nystartat 
företag som fixar inkö-
pen i matvaruaffären 
och kör hem varorna 
till dörren.

– Det finns många 
äldre som har svårt att 
ta sig till affären och så 
har vi dem som är mitt 
uppe i karriären och 
ser handlingen som ett 
nödvändigt ont, säger 
grundaren Kjell-Åke 
Larsson.

Kjell-Åke Larsson har arbe-
tat som mekaniker och haft 
egen bilverkstad hemma i 
Kilanda sedan tio år tillbaka. 
Nu har han emellertid sadlat 
om och kastat sig in i en helt 
ny bransch.

– Jag tycker det verkar vet-

tigt rent affärsmässigt men 
framförallt socialt. Koncep-
tet har jag hämtat från ett 
företag som jag känner till i 
Alingsås, förklarar Kjell-Åke 
Larsson.

Tanken är att kunderna 
antingen ska ringa eller mejla 
sin inköpslista till Kjell-Åke, 
som sedan ser till att leverera 
de beställda varorna på avta-
lad tid.

– Handlingen kommer att 
ske på Netto och Ica, som 
jag har träffat ett avtal med. 
Den Ica-bonus som tillämpas 
kommer kunderna till del, 
säger Kjell-Åke och fortsät-
ter:

– Betalning sker kontant 
när vi lämnar varorna vid 
dörren. Kvittot lägger vi i 
påsen så att kunden kan kon-
trollera så att allting stäm-
mer. Det enda som tillkom-
mer är vår avgift.

Vilken målgrupp har ni 
riktar in er på?

– Den äldre generationen 
som har svårt att på egen 
hand ta sig till affären och 
som är beroende av att anhö-
riga handlar åt dem. Sedan 
så har vi barnfamiljerna där 
mamma och pappa står och 
stampar i matkön för att de 
egentligen inte har tid. Här 
kan vi utgöra en hjälpande 
hand i vardagen, säger Kjell-
Åke Larsson som också har 
erbjudit sina tjänster till Ale 
kommuns äldreomsorg.

– Det kommer att ta sin 
lilla tid att etablera sig på 
marknaden, men på sikt 
tror jag stenhårt på den här 
affärsidén. Marknaden finns 
där, avslutar Kjell-Åke Lars-
son.

Ring så handlar vi!
– Nystartat företag kör hem matvarorna

I AFFÄREN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Kjell-Åke Larsson är grundare till företaget Mat på väg från Ale. Till sin hjälp har han Jonas 
Hammarstrand.

LILLA EDET. Lilla Edets 
kommun kommer även i år 
att ha en miljöjulkalender på 
kommunens hemsida. Årets 
upplaga av miljöjulkalendern 
är minst sagt bred. I år satsar 
man på inspirerande artiklar 
som handlar om allt ifrån hur 
man kan bygga om sin cykel 
till elcykel, alternativ till den 
heliga julskinkan samt till 
ett gäng kvinnor som tjänar 
pengar på vindkraft. Mil-
jöengagerade experter och 
lekmän från Västsverige delar 
med sig av sina tankar och tips 
för mer hållbar jul.

Redan idag (läs tisdag) 
tjuvstartar kalendern med 
tips på smarta julbord. Där-

efter kommer nya artiklar att 
publiceras dagligen från 1 
december fram till julafton. 
Kalendern är ett samarbe-
te mellan ett 20-tal kommu-
ner i Hållbar utveckling Västs 
Kommunnätverk för Hållbar 
utveckling och delfinansieras 
av Länsstyrelsen och Västra 
Götalandsregionen.

Två personer som har ett 
djupt miljöengagemang är 
Lars Bäckström, landshöv-
ding i Västra Götaland och 
Gert-Inge Andersson, ord-
förande i regionstyrelsen för 
Västra Götalandsregionen.

– Vi vill ha en jul som varar 
mer än till påsk, vi vill ha ett 
uthålligt julfirande som är en 

del av ett uthålligt samhälle, 
både socialt och miljömäs-
sigt, säger Lars Bäckström.

För egen del så tycker han 
att tid är den bästa julklap-
pen vi kan ge varandra, men 
att det är viktigt att vi också 
unnar oss saker.

Gert-Inge Andersson 
menar att vi har mycket att 
vara stolta över i vår region 
med en rik och varieran-
de natur och en prioriterad 
fråga är ett hållbart samhäl-
le i samklang med tillväxt 
och utveckling. Julen är för 
honom den viktigaste högti-
den och han njuter av famil-
jens sällskap.

❐❐❐

Miljöjulkalender med inspirerande artiklar
– Lilla Edets kommun följer upp fjolårets satsning

Skinkpromenad
Start mellan kl 12-13 vid Främjarstugan

LAJV 
uppträder på scen kl 12, 13 och 14

Körsång från scenen

"Robinson-Helene" lagar diverse rätter

Rubb & Stubb arrangerar 

Marathon-klippning mellan kl 11-17.

Alla intäkter går till FAKTUM

Lämna era önskelistor till Tomten 
som lovat sitta vid torget. Godis till barnen.

Föreningslivet säljer kaffe, hamburgare, lotter

Hantverkare m.m.

LÖDÖSE
Torget med omnejd

Söndag den 5 dec
mellan kl 11-15

Jul i byn

   MISSA INTE!

 LAJV spelar på torget!

 "Robinson-Helene"

            Marathon-klippning

Lucia på torget - kl 15

            Ponnyridning

Välkomna


