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Frukostcafé för kvinnor firar i år 10-årsjubileum. Nu på 
lördag är det dags för höstens första träff i Skepplanda för-
samlingshem. Mötet gästas av arkeolog Kristina Carlsson 
från Göteborg. Rubriken för lördagens träff är: Med historien 
kan vi bygga vår framtid.

BOHUS. En epok går i 
graven.

Vemodigt tycker både 
kunder och ägare.

Lördagen den 29 
oktober stänger Olles 
Cykel & Sport för gott.

Säg Olles och alla invånare i 
den södra kommundelen vet 
vad du syftar på. Affären har 
haft sin självklara plats i mer 
än ett halvt sekel. Det var 
Olof Edström som startade 
verksamheten i huset hemma 
på Skårdalsvägen 1956 innan 
rörelsen flyttades ner till nu-
varande plats på Göteborgs-
vägen. Året var 1974. Tre år 
senare köpte Håkan Olsson 
butiken.

– Jag har alltid varit en 
sportfåne, det var anledning-
en till att jag köpte butiken, 
förklarar Håkan Olsson.

Till en början var Olles en 
diversehandel där sortimen-
tet spände över alla tänkba-
ra varugrupper, som sportar-
tiklar, cyklar, mopeder, gräs-
klippare och radioapparater.

– När jag tog över verk-
samheten blev det mer fokus 
på sportartiklar och cyklar. 
Mopeder sålde vi faktiskt 
fram till 1995.

– På senare år vi speci-
aliserat oss ytterligare lite 
grann och då har det i hu-
vudsak varit cyklar, skridskor 
och bandyprylar som vi till-
handahållit.

Service har varit ett ledord 
för Håkan och Irené Olsson 
under alla de här åren. Kun-
derna brukar få hjälp med det 
mesta.

– Det fungerar så på en 
liten ort. Ibland är det någon 
som behöver ha cykeln 
pumpad eller så är det något 
annat problem som dykt upp. 
För oss har det alltid varit 
självklart att ställa upp, säger 
Håkan.

Oräkneliga är de cyklar 
som Håkan Olsson sålt 
genom åren. Kunderna har 
kommit långväga just för att 
få köpa sin cykel hos Olles 
Cykel & Sport.

– Cykelmarknaden har ut-
vecklats väldigt under de se-
naste åren. Prismässigt har vi 
alltid kunnat matcha de stora 

drakarna, vilket många förvå-
nas över.

Nu säljs varulagret ut. Av 
de 125 cyklar som nyligen 
fanns till försäljning finns 
bara 15 barncyklar kvar.

– Vi rear ut allt i butiken. 
Kampanjen pågår till sista 
dagen, då vi har bestämt oss 
för att bjuda alla besökare på 
kaffe och tårta.

Vad kommer du att 
sakna mest?

– Tjötet med folket! Det är 
ju det som affärsjobbet hand-
lar om. Visst känns det lite ve-
modigt, erkänner Håkan.

– Det som ska bli skönt är 
att slippa alla måsten och att 
du inte behöver arbeta 50-70 
timmar i veckan.

Varför går Olles Cykel & 
Sport i graven?

– Det är många som ställer 
den frågan. Det beror på att 
vi har uppnått pensionsålder, 
så det är helt och hållet vårt 
eget beslut.

Vad händer efter den 29 
oktober?

– Det återstår att se. Det 
finns många saker att hugga 
tag i, avslutar Håkan Olsson.

Epok går mot sitt slutEpok går mot sitt slut
– Olles Cykel & Sport slår igen
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Vemodigt farväl! Lördagen den 29 oktober stänger Olles Cykel & Sport i Bohus. Irené och 
Håkan Olsson blir då pensionärer. 

Frukostcafé i Skepplanda församlingshem
Vi söker träningsfamiljer (familjehem) som tillsammans med ett team vill arbeta i vårt strukturerade 
behandlingsprogram MTCF (Multidimensional Treatment Foster Care). Programmet vänder sig till 
ungdomar 13-18 år som befinner sig i riskzonen för antisocialt beteende.

Om du är intresserad att prova detta arbetssätt kontakta 
Marie Anderberg Tel: 0303-440 300, e-post: marie.anderberg@familjeforum.com eller 
Pernilla Almgren 0701-495 326, e-post  pernilla.almgren@inom.com

Vill du också ha tänder som sitter fast?
Tandimplantat är inte längre någon nyhet. Vi använder oss 
av en väl beprövad metod utvecklad av världsledande for-
skare. Det är en enkel behandling med bara en operation. 
Du spar tid och får ny livskvalitet inom ett par veckor.

För mer information ring 0303-74 60 51 
www.aletandhalsa.praktikertjanst.se
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