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Mer än bara mäklartjänsten.  Bodelningar  •  Deklarationer  •  Energideklarationer  •  Fastighetsförmedling  
•  Gåvobrev  •  Lösöreauktioner  •   Röjning och städning  •  Samboavtal  •  Skatteberäkningar  Testamenten  •  Äktenskaps-
förord och övrig familjejuridik

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80  •  Ytterby 0303-925 00  •  Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se

Jan Erik 
Axelsson

Claes  
Tevell 
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Hansson
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Gunnarsson

Det är vi som 
är Axelssons!
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NÖDINGE. En del kunder 
höjde förmodligen på 
ögonbrynen när de 
besökte Systembolaget 
på Ale Torg i fredags 
förmiddag.

I en av kassorna satt 
riksdagsledamot Chris-
tina Oskarsson (S) och 
tog betalt.

– En lärorik och 
intressant praktik, kon-
staterade Oskarsson 
som hade god hjälp av 
butikschef Harry Saa-
rinen.

Fredagens praktik pågick 
under två timmar. Efter ett 
inledande samtal med Harry 
Saarinen och Lennart Agén, 
press- och informationschef 
på Systembolaget, blev det 
dags för Christina Oskarsson 
att byta om och ta på sig Sys-
tembolagets kompletta mun-
dering.

– Syftet med att erbjuda 
vissa utvalda riksdagsleda-
möter praktik i Systembo-
lagets butiker är att ge vår 
uppdragsgivare ökad kun-
skap och erfarenhet av hur vi 
arbetar med ansvarsfull alko-
holförsäljning och noggrann 
ålderskontroll, förklarar Len-
nart Agén.

– Vi vill dela med oss av 
den vardag som vår perso-
nal upplever. Det är trots allt 
politikerna som har verkty-
gen att påverka Systembo-
lagets förutsättningar. Mer 
kunskap innebär också kloka 
beslut, säger Agén.

Christina Oskarsson är, 
tillsammans med två borger-
liga kollegor, vald som lek-
mannarevisor för Systembo-
laget.

– Jag tycker att det här ska 
bli jättespännande och det var 
i egenskap av lekmannarevi-
sor som jag tog initiativet till 
att få praktisera, för att på ett 
bättre sätt kunna utföra mitt 
uppdrag. Det här blir något 
annat än att bara läsa siff-
ror och delårsrapporter, sade 
Christina Oskarsson inför 
tjänstgöringen på Ale Torg.

Legitimationskontroll
Systembolaget har idag 418 
butiker runtom i landet och 
därtill 520 ombud. Varje år 
görs närmare 6 000 tester 
som säkerställer att butikerna 
genomför legitimationskon-
troller enligt gällande praxis. 

– Det är så kallade vanli-
ga kunder mellan 20-25 år 
som utför testerna. Utfallet 
ligger på 94 procent vilket är 

en väldigt bra siffra. Direk-
tivet är att Systembolagets 
personal ska kräva legitima-
tion på alla kunder som är 25 
år eller yngre, berättar Len-
nart Agén.

– I Nödinge har det inte 
varit en enda anmärkning 
under de tre senaste åren 
som legitimationstesterna 
genomförts, betonar Harry 
Saarinen.

Debatten om att öl och 
vin borde finnas tillgängligt 
i dagligvaruhandeln hörs inte 
lika ofta nu som för några år 
sedan. En nyligen gjord opi-
nionsundersökning visar att 
sju av tio är nöjda med Sys-
tembolaget och anser att för-
säljning på exempelvis Ica och 
Konsum vore överflödigt.

– Det är en bekräftelse på 
att vi har en bra service och 
ett bra sortiment. Service och 
ett tydligt ansvar präglar vårt 
dagliga arbete, säger Lennart 
Agén.

Vad efterfrågas mest i er 
butik på Ale Torg?

– Det tillfälliga sortimen-
tet som byts ut fyra gånger per 
år är väldigt populärt. Då får 
vi in vissa småpartier, exem-
pelvis udda öl- och vinsorter, 
som folk köar för. Vi märker 
också av ett ökat intresse för 

våra alkoholfria produkter, 
säger Harry Saarinen.

Efter en kort introduk-
tion var det dags för Chris-
tina Oskarsson att ta plats 
bakom kassan och expedie-
ra kunderna. Harry Saari-
nen var hela tiden behjälplig 
om något skulle strula, men 

ganska snart hade Christina 
fått kläm på kassaapparaten, 
kortsystem och så vidare.

– Det här var roligt och 
jag förstår Harry som tycker 
att kontakten med kunder-
na och övrig butiksperso-
nal är det bästa med jobbet. 
Jag har fått en bra inblick i 

hur arbetet på Systembolaget 
fungerar i praktiken, avslutar 
Christina Oskarsson.

Riksdagsledamot praktiserade 
på Systembolaget i Nödinge
– Christina Oskarsson (S) satt i kassan

PÅ ALE TORG

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Harry Saarinen, butikschef på Systembolaget Ale Torg, introducerar sin praktikant i arbetet 
bakom kassan, riksdagsledamot Christina Oskarsson (S).


