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LILLA EDET. Ica 
Boström firar 100 år.

Ett hejdundrande 
jubileumsfirande plane-
ras med bland annat en 
auktion i butiken.

– Vi kommer att ha 
kalas i dagarna tre, 
förklarar Ica-handlare 
Patrik Johansson.

Affärer har kommit och gått 
genom åren, men Boström har 
bestått. Ica-butiken har servat 
Lilla Edet-borna i generation 
efter generation och lär så göra 
i oändligt många år framöver.

– Det är en pigg 100-åring 
vill jag lova. Verksamheten är 
under ständig utveckling och 
vi vill hela tiden förbättra oss. 
Den drivkraften måste finnas 
där, säger Patrik Johansson, 
som tog över butiken i maj 
2009 som första handlare utan 

koppling till släkten Boström.
– Jag drev tidigare Ica Oden 

i Trollhättan när den här möj-
ligheten dök upp. Jag visste att 
det var en stor och fin butik 
med ett eget café och bageri. 
Det konceptet tilltalade mig. 
Lennart Boström hade lyck-
ats bygga upp något betydligt 
större än en traditionell Super-
market, förklarar Patrik.

Den tidigare ägaren 
kommer att delta i jubileums-
firandet. Patrik Johansson och 
Lennart Boström ska tillsam-
mans förrätta auktion inne i 
butiken på torsdag eftermid-
dag. 

– Vi kommer att auktionera 
ut ett tiotal varuhinkar med 
varierande innehåll. Pengarna 
som vi får in går till välgörande 
ändamål. Den exakta summan 
och var pengarna placeras 
redovisar vi i butiken kom-
mande vecka, berättar Patrik.

I samband med auktio-

nen kommer konditor Jonas 
Arkemar att bjuda på över-
raskningar och kunderna ser-
veras snittar och cider.

– Dagen därpå bjuder vi på 
kaffe och tårta samt korv med 
bröd. Firandet avslutas på lör-
dagen med utdelning av godis 
till alla barn. Jag kan också 
utlova rövarpriser i butiken 
under hela jubileumsveckan, 
säger Patrik.

Vad är Boströms fram-
gångsrecept?

– Vi står aldrig stilla. His-
toriskt sett har det inte gått 
många år utan att det har 
hänt något nytt. Lennart var 
oerhört duktig på att utveckla 
verksamheten med jämna 
intervaller, ett arv som jag för-
söker förvalta på bästa sätt.

– I övrigt så tror jag att våra 
kunder särskilt uppskattar vår 
färskvarudel och givetvis vårt 
bageri.

Om du blickar in i nästa 

sekel, vad ser du då för 
utmaningar?

– Vi tittar på en vidareut-
veckling av verksamheten, mer 
än så kan jag inte säga i dags-
läget. Den nya tiden innebär 
också att du måste kommu-
nicera med kunderna på flera 
olika sätt. Vi har bland annat en 
Facebookgrupp med över 500 
medlemmar, vi har en hemsida 
som vi jobbar aktivt med och vi 
tittar också på en lösning med 
en så kallad matkasse. Där är vi 
inte riktigt framme ännu.

Skillnaden på att vara 
handlare i Trollhättan jäm-
fört med Lilla Edet?

– Här har du betydligt fler 
stamkunder. Jag tycker det är 
roligare, du känner igen fler 

besökare och det blir mer per-
sonligt.

Är det någon målgrupp ni 
inte har lyckats fånga?

– Nej, vi har faktiskt hela 
spektret och det beror nog på 
att vi är en så pass stor butik 
med ett brett sortiment. Efter-
som den övriga handeln är 
begränsad i Lilla Edet kräver 
kunderna diverse olika speci-
alartiklar. Vi har exempelvis 
ett stort utbud av leksaker och 
textilier.

Vilken varugrupp blir 
extra viktig i framtiden tror 
du?

– Att kunna erbjuda mål-
tidslösningar, färdiga koncept, 
är en trend som kommer uti-
från. Här ser vi en utvecklings-

potential.
Hur ser du på det faktum 

att ni är ortens enda daglig-
varubutik?

– Många säger att vi är utan 
konkurrens, men så ser inte 
jag på situationen. Man når 
Trollhättan på tjugo minu-
ter och det är inte långt till 
närmaste butik vare sig söder 
eller västerut. Däremot har 
vi ingen granne för tillfället, 
men det kanske kommer. Som 
jag sade tidigare jobbar vi med 
ett ständigt utvecklingsarbete 
och vi har ytterligare förbätt-
rat vårt betyg i den senaste 
tidens kundundersökningar. 
Det visar att vi är på rätt väg, 
avslutar Patrik Johansson.

JONAS ANDERSSON

I början av november sker 
extra årsmöten i Inlands IF 
och Lilla Edets IF om ett sam-
gående och bildande av en ny 
förening: Edet FK.

– Vi har haft en arbetsgrupp 
med representanter från de 
båda klubbarna som träffats 
ett 20-tal gånger under året 
för att diskutera formerna för 
den nya föreningen. Det är 
många aspekter att ta hänsyn 
till, inte minst föreningarnas 
historia. Det har varit krea-
tiva möten och nu är vi redo 
att presentera ett färdigt kon-
cept för medlemmarna, säger 
Anders Johansson, ordfö-
rande i Lilla Edets IF.

Förr hade ett samgående 
mellan Inlands IF och LEIF 
varit en omöjlighet. Rivali-
teten mellan klubbarna, med 
fäste på var sin sida om älven, 
har varit stor genom åren. 
Nu är gammalt groll lagt åt 
sidan och istället blickar man 
framåt.

– Faktum är att vi har sam-
arbetat på ungdomssidan i 
flera år med mycket gott resul-
tat, säger Anders Johansson.

Ingen risk att medlem-
marna kommer att rösta ner 
förslaget?

– Det tror vi inte. Ett sam-
gående innebär att vi kan opti-
mera verksamheten, i första 
hand för våra ungdomar. Det 
känns som ett naturligt steg 
i utvecklingen, säger Anders 
Johansson.

Vem har bestämt namnet, 
Edet FK?

– Arbetsgruppen tog fram 
ett antal olika förslag och 

sedan har det funnits möjlig-
het att rösta. Edets FK var 
det förslag som fick överlägset 
flest röster.

När blir det officiella för-
eningsbildandet?

– Vi kommer att bjuda in till 
ett årsmöte i januari och då ska 
en styrelse röstas fram. Fram 
till dess är det arbetsgrup-
pen som sköter de praktiska 
bitarna.

Fotbollsträningen är tänkt 
att bedrivas såväl på Ekarå-
sens som på Strömsvallen. 
Seniorverksamheten kommer 
att koncentreras till Lilla 
Edet medan ungdomarna får 
Strömsidan som hemvist.

– Tanken är emellertid att vi 
ska vara flexibla i det avseen-
det, så någon fast stationering 
är det inte tal om, poängterar 
Anders Johansson.

Vilken dräktfärg får Edet 
FK?

– Våra representationslag 
kommer att ha ett helblått 
hemmaställ och en helröd 
bortadress.

När får ni konstgräs i 
Lilla Edet?

– Det undrar vi också. 
Läget börjar bli allt mer akut 
eftersom vi har en undermålig 
grusplan, som knappt går att 
använda. Jag vet att politikerna 
diskuterar frågan och vi väntar 
på besked. Jag vill inte att en 
konstgräsplan i centrala Lilla 
Edet ska ställas mot en plan i 
de södra delarna. Som jag ser 
det så finns det ett behov av två 
konstgräsplaner i kommunen, 
säger Anders Johansson.

JONAS ANDERSSON

Rivaler går samman – bildar Edet FK

Mån-Torsd 10-18, Fred 10-16, Sönd 11-15

Gäller “renköp”. Max rabatt 40.000 kr.
Erbjudandet gäller t.o.m. 2011-11-06

rabatt på alla 
beg. husbilar

LILLA EDET. Tidigare bittra rivaler, snart ett äkta par.
Allt talar för att Inlands IF och Lilla Edets IF 

går samman och bildar en förening.
Det nya namnet blir i så fall Edet FK.

Ica Boström förbereder jubileumsfirandeIca Boström förbereder jubileumsfirande
– Firar ett sekel i Lilla Edets kommun

Patrik Johansson tog över Ica Boström i maj 2009.Patrik Johansson tog över Ica Boström i maj 2009.

ICA BOSTRÖM
Grundat: 1911.
Antalet anställda: 50 varav 7 i 
bageriet.
Artiklar: Cirka 20 000.
Säljyta: 1 900 kvadratmeter samt 
cafédel.
Handlare: Patrik Johansson

Patrik Johansson hälsar välkommen till 100-årsfirande på Ica Boström i Lilla Edet.
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Delta i vår 
viktminskningskurs 

 i Lilla Edet

Vi är inte nöjda förrän du är nöjd.

standardglasögon

Optikerfamilj i 80 år

Det personliga och snälla familjeföretaget

Även stort urval Även stort urval 
lågprisglasögonlågprisglasögon
Båge och Enstyrkeglas Båge och Enstyrkeglas 

fr 480:-fr 480:-
Båge och Prog.glas Båge och Prog.glas 

fr 1570:-fr 1570:-

UTHYRES I 
LILLA EDET

Krabbeskär 
Fastighets AB
Tel:


