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LILLA EDET. I förra 
veckan firade Wäxthu-
set sitt 10-årsjubileum.

Etableringen i Lilla 
Edet har överträffat 
förväntningarna.

– För ett halvår sedan 
gjorde vi en tillbygg-
nad och vi har faktiskt 
planer på att expandera 
ytterligare, säger Sven 
Paulsson som driver 
rörelsen tillsammans 
med hustrun Solveig 
och dottern Maria.

Sven Paulsson började som 
trädgårdsmästare i Uddeval-
la 1963. Sju år senare över-
tog han Upphärads Handels-
trädgård.

– Jag köpte mark och 
byggde totalt 2 500 kvadrat-
meter växthus för odling, be-
rättar Sven.

När dottern Maria, ut-
bildad florist, insåg att hon 
ville praktisera sina kunska-
per startades rörelsen i Lilla 
Edet.

– Vi såg att Lilla Edet var 
en vit fläck på kartan och 
därför kontaktade jag kom-
munledningen, som var väl-
digt tillmötesgående. Vi upp-
täckte det här markområdet 
och bättre läge går inte att 
önska sig, säger Sven Pauls-
son.

Odlingen i Upphärad 
fortsatte i ytterligare några 
år, men nu är all verksamhet 
koncentrerad till Lilla Edet.

– Marias sambo, Daniel 
Ångefors, började jobba 
hos oss för ett och ett halvt 
år sedan. Han har ett förflu-
tet inom IT-branschen och 
Daniel koncentrerar sig i 
första hand på ekonomi och 

marknadsföring, men lägger 
också en del tid i vår uteträd-
gård.

Sven själv har hunnit fylla 
70, men några fundering-
ar på att bli heltidspensionär 
har han inte.

– Som ett första steg har 
jag gått ner i arbetstid, från 
100 timmar till 80, skrattar 
Sven.

I våras skedde en utbygg-
nad med 800 kvadratmeter 
avsett för uteväxter, damm-
tillbehör med mera. Nästa 
steg är att iordningställa en 
utbyggnad med visnings-
trädgård.

– Vi vill utöka vårt sor-
timent och har tankar på 
ett trädgårdscafé, avslutar 
Daniel Ångefors.

Blomstrande tider för Wäxthuset

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

    

Din ICA handlare i Lilla Edet…

 I fi skbilen 

Laxfi lé
Färsk. 

TORSDAG 27 OKTOBER

Mellan 16–21 har vi 100 årsfest där 

vi bjuder på snittar och cider samt 

överraskningar från vår konditor 

Jonas. Tipspromenad och 

varuauktion.

FREDAG 28 OKTOBER

Fortsätter vi fi randet med att bjuda 

på korv och bröd samt kaffe och 

tårta. GB-Gubben fi nns på plats och 

bjuder alla barn på Glass

LÖRDAG 29 OKTOBER

På förmiddagen kommer Malaco-

elefanten till butiken och bjuder 

alla barn på godis. 

Massor av aktiviteter 
i butiken under veckan

 Grillade 
revben 
      

     

 Från grillen 

  

 29  90  /kg  Helgskinka 
 Nybergs Deli.   Ca 2  kg.   

Ursprung Sverige. Kokt. 

Av gris.     Max 2 erbj/kund.  

 2 för 

 25k     
 Kaffe och 
jubileumsbakelse 
     Gäller hela veckan.  

     

Vårt café fi rar 5-årsjubileum detta fi rar vi med…

 4 för 

 100k     

 Kaffe 
 ICA.      

     

  

 49  95  /kg 

  

 19  95  /st 

 Jubileums-
limpa 
 Från bageriet. 

  600 g.    

99k    /kg 

Öppet 8–22 alla dagar
www.icabostrom.se
facebook.com/icabostrom

Priserna gäller t o m söndag 30/10 -11. Reserv för slutförs och ev tryckfel.

100 år
i år fyller butiken

1911 öppnar lantbrukarsonen 

Pontus Albin Boström sin första 

butik i Göta. 1954 etableras den 

första butiken i Lilla Edet. 1970 

byggs den första butiken med det 

nuvarande läget. 1993 invigs den 

rejält om- och tillbyggda 

fastigheten. 2001 fl yttas personal-

utrymmen och kontor upp på 

andra våningen. Detta görs till 

förmån för mer säljyta. I oktober 

2006 är det premiär för Bageri & 

Café Boström. I maj 2009 tar Patrik 

Johansson över butiken.
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Välkommen till

Västkustkök i Lilla Edet
Göteborgsvägen 22, Lilla Edet
Måndag 15-18, lördag 11-13
Mats: 0704-10 92 00  Dennis: 0766-33 93 99

www.vastkustkok.se


