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GRÖNNÄS. En service-
butik som har framti-
den för sig.

Precis som dess nya 
ägare.

Belinda Henriksson, 
blott 16 år gammal, är 
ny optimistisk ägare 
till OA:s Kiosk & Livs 
i Grönnäs som snart 
byter namn. 

Belindas Kiosk & Livs. Så 
blir det nya namnet på ser-
vicebutiken i Grönnäs, som 
för två veckor sedan övergick 
i ny regi.

– Jag sade till pappa Jan att 
det här stället skulle vi kunna 
ta över. Det kostar säkert en 
hel del pengar blev svaret, 
men efter några veckor var 
köpet klart, berättar Belinda 
för lokaltidningen.

Efter ett långt och skönt 
sommarlov har Belinda 
precis påbörjat sina gymna-
siestudier i Nödinge, Barn- 
och fritidsprogrammet med 
hästar som specialsport.

– Hästar är mitt stora 
intresse, jag rider och tävlar 
för Lilla Edets Ridklubb. 
Ridning blir det i stort sett 
alla dagar i veckan, förklarar 

Belinda.
Hur ska 

du hinna med livet som 
näringsidkare?

– Det blir till att åka 
hit efter skolan, innan jag 
ska till stallet. Sedan är väl 
tanken att jag ska jobba en 
del helger. På vardagarna får 
mamma och pappa ta hand 
om verksamheten.

För tillfället är Grönnäs 
en enda stor byggarbetsplats 
med den pågående väg- och 
järnvägsutbyggnaden. I 
framtiden kommer läget att 
vara perfekt anser Belinda.

– Det blir en avfart från 
motorvägen alldeles intill 
och på något sätt kan detta 
bli en knutpunkt. Vi ser posi-
tivt på framtiden, säger hon.

Utbudet består av tid-
ningar, dricka, godis och så 
vidare. Servicebutiken erbju-
der också mat i form av korv 
med bröd, köttbullar och 
baguetter.

– Just nu har vi många 
byggarbetare som kunder, 
berättar Belinda som också 
har tankar på att utveckla 
verksamheten.

– Först och främst ska vi 
göra om lite grann i lokalen 
och sedan ska vi se hur sor-
timentet ska kunna breddas, 
avslutar Belinda Henriksson.

Trygghet med anslutet inbrotts- & 
brandlarm från 219 kronor/månad. 
Som kund hos oss äger du ditt larmpaket 
direkt, fri support, materialgaranti och två 
fria utryckningar. Blir du dessutom Guldkund 
får du 1 500 kronor rabatt på startavgiften 
(ord.pris 1 995 kr).  
Har du vår boendeförsäkring samt tecknar 
larm med treårsavtal hos oss, sänker vi din 
premie för boendet med upp till 15 %. Ring 
oss redan idag på 020-20 79 00 eller gå in på 
LFlarmcentral.se

Ny ägare till servicebutiken i Grönnäs
– Belinda får ta hjälp för att hinna med

I GRÖNNÄS

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se Belinda Henriksson är ny ägare till servicebutiken i Grönnäs.
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TYGLADAN
GARDINSTÄNGER fr. 99:- 

ÖLJETTLÄNGDER 299:-/2p

ÖLJETTKAPPMETERVARA 50:-/m

BARNTRIKÅ 120:-/m
600 m2 gardintyg, modetyg, inredning & kläder

ÄLVÄNGEN. Irani Feredon 
och hans butik Hemia kom 
i kläm när Handelsplats 
Älvängen skulle förverk-
ligas.

Nu öppnar han bara ett 
stenkast från den tidigare 
lokalen en ny lampbutik.

– Allt är bättre här. 
Större, fräschare och vårt 
utbud har nu ett stort 
fokus på miljö, säger en 
nöjd butiksägare.

Sedan 2002 har Irani Feredon 
drivit lampaffär i Ale kommun. 
Resan började på Ale Torg som 

han lämnade efter drygt fyra 
år när hyresnivån blev för hög. 
Han mellanlandade i en tillfäl-
lig lokal nere vid Repslagarba-
nan i Älvängen för att ett halvår 
senare flytta upp till Ställverksvä-
gen jämte Willys. Där blev han 
kvar tills grävmaskinerna börja-
de mullra på utsidan. Förverkli-
gandet av visionen Handelsplats 
Älvängen tvingade bort Irani Fe-
redon som dock tipsades om en 
lokal i fastigheten på Göteborgs-
vägen 94, intill Statoil i Älvängen.

– Det har varit en kostsam 
flytt och självklart dyrt när för-
säljningen upphör. Nu har jag 

smygöppnat, men 
butiken är inte klar 
än. Jag väntar på ett 
antal sektioner och 
den stora premiä-
ren dröjer ytterliga-
re någon vecka eller 
två, hälsar Feredon.

Branschen utveck-
las i takt med kunder-
nas krav på energi-
snål belysning. Mil-
jömedvetenheten har 
även Feredon tagit 
vara på.

– Vi erbjuder mycket inom 
LED-belysning, såväl för inom-
hus- som utomhusbruk. Till stora 
delar är det svenska leverantörer 
som gäller för min del. På en liten 
ort är kvalitén nummer ett. Mina 
kunder kommer tillbaka och 
då vill jag att de ska vara nöjda, 
annars blir det inte lika roligt, 
menar Feredon som också satsar 

mycket på design.
– Jag kan inte ha alla modeller 

hemma, men det går snabbt att få 
hit dem från mina leverantörer.

Med andra ord går Feredon 
Irani äntligen mot ljusare tider.

Ny butik i gammal regiNy butik i gammal regi
– Alelampan har smygöppnat 
i Älvängen

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Feredon Irani har grävt ner Hemia och öppnar nu Alelampan, en ny 
belysningsbutik i Älvängen. Lokalen hittade han under självaste lo-
kaltidningsredaktionen.
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Alla intresserade alebor är 

välkomna på 

ÖPPET MÖTE 
på Folkets hus i Nol 

torsdag 6 september kl 18.00

Socialdemokraternas  

talesperson i utbildningsfrågor 

Ibrahim Baylan 
är på besök i Ale

Varmt 
välkomna!


