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LILLA EDET. Hos Ica 
Boström är julhandeln 
igång sedan länge.

Innan dopparedagen 
är kommen beräknar 
butiken ha sålt drygt 
tre ton julskinka.

– Allt måste finnas 
i butiken då traditio-
nerna ser olika ut i 
hemmen. Inget får 
vara slut, säger Niclas 
Ivarsbo, som har årets 
brådaste dagar framför 
sig.

Första advent utgjorde start-
skottet för årets julhandel på 
Ica Boström i Lilla Edet. Det 
är tidigare än vanligt.

– Vädret är en starkt 
bidragande orsak. Försälj-
ningen av glögg, pepparka-
kor och nötter har varit i full 
gång sedan slutet av novem-
ber, förklarar Niclas.

December utgör daglig-
varuhandelns verkliga topp. 
För Boström innebär det en 
cirka 25-procentig ökning 
jämfört med en vanlig 
månad.

– Som mest intensivt blir 
det dagarna före jul. Den 
23 december är det tveklöst 
mest folk i butiken. Dock 
brukar det lugna ner sig 
efter åtta-tiden på kvällen, 
så de som vill slippa köer kan 
komma då.

Hur förbereder ni er 
inför julhandeln?

– Det börjar redan på 
våren då en del produkter ska 
beställas, som bland annat 
julpynt, lusselinnen, nötter 
och dadlar. Efter semestern 
lägger vi order på övriga 
varor och efter Alla Hel-

gona dundrar det in saker på 
lagret. Pepparkakor och jul-
must är det som efterfrågas 
först av julvarorna.

Vilka varor utgör fem-
i-topplistan under julhan-
deln?

– Skinka, must, pepparka-
kor, vörtbröd och sill. Å andra 
sidan säljs allt. Folk ska städa 
inför julen och då måste vi 
ha de varorna hemma, likväl 
som det ska finnas kryddor, 
servetter, ljus och så vidare. 
Inget får ta slut!

Vilken julskinka säljer ni 
mest av?

– Det är den färdigkokta. 
Den har ökat markant i för-
säljning de senaste åren. Om 
den är godare än den tradi-
tionella skinkan, som man 
tillagar själv, tvistar de lärda. 
Vissa kunder efterfrågar fort-
farande den orimmade, som 
de sedan saltar själva. Vi har 
också kunder som väljer att 
köpa griljerad och färdigski-
vad skinka direkt från char-
ken.

Något som tenderar att 
försvinna ur ert sortiment?

– Det skulle vara lutfis-
ken i så fall där försäljningen 

minskar för varje år som går. 
Det är emellertid långt kvar 
till den är borta. Grisfötter 
är inte heller något som finns 
på var mans julbord längre.

Erbjuder ni era kunder 
någon extra service i jul-
handeln?

– Det viktigaste för oss är 
att vi har alla varor i butiken. 
Sedan har vi ju bageriet där 
kunderna kan köpa vårt egna 
vörtbröd. Sist men inte minst 

så erbjuder vi packhjälp de 
sista dagarna före jul, vilket 
många uppskattar. 

Vad tycker du själv är 
viktigast på julbordet?

– För mig är det nog Jans-
sons frestelse. Den vill jag 
inte vara utan.

Julhandeln är redan i full gångJulhandeln är redan i full gång
– Skinkan är given etta hos kunderna
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Drygt tre ton julskinka kommer Ica Boström i Lilla Edet ha sålt innan julen är över. Niclas 
Ivarsbo har laddat upp med alla de sorter i kyldisken.

Julmust är en storsäljare, inte bara hos Niclas Ivarsbo på Ica 
Boström i Lilla Edet.

FÖRSÄLJNINGS-
TOPP I JUL
• Skinka
• Julmust
• Pepparkakor
• Vörtbröd
• Sill  

LILLA EDET. På juldagen 
börjar det.

Då sänder Sveriges 
Television det första 
programmet i den 
femte omgången av 
succéserien ”Stjär-
norna på slottet”.

Fem kändisar por-
trätteras under deras 
vistelse på Thorskog 
Slott.

Inspelningarna av Stjärnorna 
på slottet ägde rum 8-13 
juli. Skådespelarna Marie 
Göranzon, Ulf Brunnberg 
och Dan Ekborg samt 
musikerna/kompositörerna 
Monica Dominique och 
Niklas Strömstedt fick leva 
tillsammans på Thorskogs 
Slott under en vecka. Med 
fokus på en stjärna per dag 
har livet på slottet filmats, 
från tidiga morgonen till 

sena kvällen. Samtidigt har 
ett porträtt tecknats på var 
och en av dem.

Första avsnittet, som visas 
på juldagen, har fokus på 
Dan Ekborg. Det börjar med 
att Dan sprayar ett stort kryss 
på gräsmatten.

Dan Ekborg kommer 
också att agera värd vid den 
första måltiden som avslu-
tar dagen. Kökschef under 
slottsveckan är precis som 
tidigare somrar stjärnkocken 
Ulf Wagner.

Fjolårets gäng på Thor-

skog Slott, Tommy Kör-
berg, Kjell Bergqvist, 
Björn Ranelid, Siw Malm-

kvist och Meg Westergren, 
var suveräna historieberät-
tare.

Seriestarten av ”Stjärnorna på slottet” närmar sig
– Thorskog Slott hamnar åter i blickfånget
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På juldagen börjar ”Stjärnorna på slottet” att sändas. Fem kändisar har filmats under 
en sommarvecka på Thorskogs Slott. Från vänster: Dan Ekborg, Monica Dominique, Ulf 
Brunnberg, Marie Göransson och Niklas Strömstedt.                          Foto: Andreas Hillergren

Dan Ekborg är först ut att porträtteras på Thorskogs Slott.

Foto: Andreas Hillergren


