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För drygt 20 år sedan övertog 
Ingvar Svensson ansvaret för 
den bemannade Texacosta-
tionen på Ström. Numera är 
det en automatstation under 
Preems flagg. 

– Nu har vi en fristående 
butik, men våra kunder upp-
fattar det fortfarande som en 
bemannad bensinstation, för-
klarar Ingvar Svensson.

I en del av fastigheten finns 
en verkstad. Tidigare fanns 

också en kombinerad kiosk- 
och gatuköksdel. Den lades 
emellertid ner 2009.

– Jag övertog lokalen, 
byggde om och renoverade 
utrymmet under 2009 och en 
bit in på 2010. Sedan i höstas 
tillhandahåller vi livsmedel 
och inom just detta segment 
har vi märkt av en väldigt po-
sitiv utveckling, säger Ingvar 
Svensson till Alekuriren.

En annan nyhet är det bake 
off-sortiment som finns att 
tillgå sedan några månader 
tillbaka. Det är också en sats-
ning som slagit väl ut.

– Vi har många kaffedrick-
are som uttryckt sin förtjus-
ning över våra bullar och wie-
nerbröd, förklarar Ingvar.

Hur känns det att vara 
Årets företagare?

– Det känns bra. Ännu ro-
ligare blir det när våra trogna 
kunder kommer in och säger 
att det är välförtjänt. Det 
värmer.

Har ni hunnit fira utmär-
kelsen?

– Nej, det har vi inte. 
Det går inte att hinna med 
något firande mitt i däckby-
tarsäsongen, avslutar Ingvar 
Svensson.

Tids nog, när alla kunder 
skiftat till sommardäck, 
kanske det blir kalas hos 
Ströms bilservice. Kaffe med 
tillbehör finns ju numera på 
nära håll.

LILLA EDET. Fullmäk-
tige beslutade i ons-
dags om en oförändrad 
skolstruktur i Lilla 
Edets kommun.

Det innebär att samt-
liga byskolor blir kvar.

Till glädje inte minst 
för de 1 700 personer 
som skrivit sina namn-
underskrifter mot ned-
läggning av byskolorna.

Skoldebatten har varit livlig i 
Lilla Edets kommun den se-
naste tiden. Föräldrar med 
barn i byskolorna Strömssko-
lan, Hjärtumsskolan, Väster-
landaskolan och Nygårdssko-
lan reagerade kraftigt när de 
fick nys om de olika förslag 
som diskuterades i den poli-
tiska ledningen.

– Det blir alltid starka re-
aktioner när man diskuterar 

skola och barn. Tyvärr kom 
debatten enbart att handla 
om att alla byskolor skulle 
läggas ned. Vi beställde en 
utredning där vi tittade på 
olika alternativ. Tjänstemän-
nen gjorde en bra utredning 
och belyste alla delar, säger 
kommunalrådet Ingemar 
Ottosson (S).

– Personligen hade jag 
önskat att vi frigjort resurser 
till pedagogisk utrustning. 
Arbetarekommunen ville 
dock lägga ned utredningen 
och det får jag finna mig i.

Hur ser du på den senas-
te tidens interna diskussio-
ner?

– Att vi har haft diskussio-
ner inom Socialdemokrater-
na är ingen hemlighet, men 

så måste det får lov att vara. 
Nu arbetar vi vidare med vår 
Mål- och resursplan.

Hur ska ni nu kunna 
få fram mer pengar till 
skolan?

– Det handlar om att pri-
oritera, eventuellt skjuta en 
del investeringar på framti-
den, för att på så sätt få fram 
ökade medel till skolan, av-
slutar Ingemar Ottosson.

AMBULANS I TID
I HELA KOMMUNEN

LILLA EDET

NOG MED NEDLÄGGNINGAR!RÄDDNINGSSTATIONEN I LÖDÖSE KVAR!
KOM OCH DISKUTERA ABULANSENS OCH BRANDKÅRENS FRAMTID!

NÄR: ONSDAG 27 APRIL KL.19.00  
VAR: LÖDÖSE MUSEUM, UTOMHUSSCENEN LJUDABORGMEDVERKANDE: CECILIA ANDERSSON (C), ANNIKA OLSSON (C)             OCH BO CARLSSON (C) ORDFÖRANDE I NÄRF

RÖSTA I REGIONVALET DEN 15 MAJ !

– Strömsborna hyllar Ingvar Svensson

PÅ STRÖM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

MOTIVERING
Att man kan vända en verksamhet 
som ligger lite utanför centrum 
till att bli en träffpunkt och dess-
utom växa är en bedrift och en 
sann entreprenör. Ha genomfört 
en omfattande ombyggnation från 
att ha varit enbart bensinstation/
bilverkstad till nu även en servi-
cebutik som blivit en samlings-
punkt för såväl gammal som ung 
på strömssidan.Årets företagare i Lilla Edet – Ingvar Svensson på Ströms 

bilservice.

STRÖM. Ströms bilservice erbjuder mycket mer 
än vad namnet antyder.

Ingvar Svensson har lyckats utveckla och 
anpassa den rörelse som han har haft i sin ägo 
sedan 1988.

Som ett bevis för den senaste tidens lyckade 
satsningar har Ingvar belönats med utmärkelsen 
”Årets företagare 2010”.

Årets företagare har skapat en träffpunktÅrets företagare har skapat en träffpunkt

Byskolorna i Lilla Edet blir kvar

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se Kommunalrådet Ingemar Ottosson (S).

Få de senaste 
nyheterna direkt 

på Facebook
facebook.com/alekuriren
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FUNKY KIDZ  
COOLASTE DANSSKOLANCOOLASTE DANSSKOLAN

FÖR DITT BARNFÖR DITT BARN

BADA, SOLA, RELAXA!
Vi hjälper dig!
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