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Just nu är det fullt fokus på 
julhandeln. Sedan är tanken 
att arbetet med ombyggna-
tionen ska komma igång.

– Vi hoppas kunna göra 
mycket arbete i butiken utan 
att kunderna märker av allt 
för mycket stök, säger Lars.

Hanteringen av tomflas-
kor kommer att förflyttas 
och hamna i nära anslutning 
till spelavdelningen. Samti-
digt frigörs yta på lagret där 
returhanteringen sker idag.

– Förr styckade vi direkt i 
butiken, på en generöst till-
tagen yta. Den delen minskas 
och flyttas ut på lagret, berät-
tar Lars Hansson.

– Butiken kommer att 
förses med en ny delikatess-

disk och en ny returpantap-
parat. En annan förändring 
förutom det rent materiella 
är att Pia Brunberg blir ren-
odlad butikschef och släpper 
över ansvaret för frukt och 
grönt till Jenny Andersson. 
Detta innebär att Pia kan ta 
ett större helhetsgrepp för 
Matkassens framtida utveck-
ling tillsammans med mig, 
säger Lars.

Är det någon produkt-
grupp ni kommer satsa lite 
extra på?

– Nej, vi behöver bli bättre 
på allt. Det gäller att höja 
lägstanivån. Vi får se var vi 
landar när allting är klart.

Ica Matkassen har byggts 
ut i etapper och effekten har 
inte låtit vänta på sig. Under 
den senaste tioårsperioden 
har affären ökat sin omsätt-
ning varje år varav 2011 
kommer att bli det bästa 
någonsin.

– Det är roligt att våra 
kunder uppskattar den 

utveckling som sker, säger 
Lars som också kan konsta-
tera att de ökade öppetti-
derna tagits emot med öppna 
armar.

Julruschen låter vänta på 
sig ytterligare någon vecka. 
Hittills har försäljningen 
mest omfattat glögg, peppar-
kakor och julmust.

– En och annan skinka har 
vi sålt, men någon rusning 
efter julmat är det inte ännu. 
Det kommer.

Vilka varor får under 
inga omständigheter vara 
slut i juletid?

– Julskinka, vörtbröd och 
saffran.

Vad måste finnas på ditt 
julbord?

– Köttbullar, prinskorv 
och rödkål vill jag inte vara 
utan.

Matkassen planerar för ombyggnad
– Sortimentet ska breddas

I LÖDÖSE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Pia Brunberg, Lars Hansson och Jenny Andersson är alla involverade i den utveckling som Ica Matkassen i Lödöse planerar 
för. Säljytan ska ökas och sortimentet breddas.

Att få vara barn
är en mänsklig

rättighet.
Post/bankgiro 90 2003-3

Tel. 0771-90 20 03, www.rb.se

LÖDÖSE. Matkassen ändrar om i butiken.
Säljytan ska ökas med tio procent vilket mot-

svarar 50 kvadratmeter.
– Det är en satsning vi gör att för att kunna 

bredda vårt sortiment, 
säger Ica-handlare Lars 
Hansson.

Ansök till Komvux nu!

Staten har gjort en satsning med ett högre studiemedels belopp för dig 
som är mellan 20-24 år (födda 1992-1988) för att slutföra dina studier och 
få ett slutbetyg. Ytterligare information finns på www.csn.se

Besök vår hemsida www.ale.se/komvux för att få information om 
utbildningar och kontaktuppgifter.

Är du intresserad av yrkesutbildningar besök www.grvux.se
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