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LILLA EDET. Netto var 
inte ensamma om att 
ha butiksinvigning i Lil-
la Edet i förra veckan.

Mitt emot Boströms 
Café har Rutan på lan-
det fl yttat in.

– Jag har gått runt 
och värkt på detta 
länge och nu var det 
dags att trycka på 
knappen, säger ägaren 
Annelie Johansson.

Det var i början av 2000-
talet som Annelie Johansson 
bestämde sig för att lämna 
vårdyrket, sadla om och 
istället bli trädgårdsmästare. 
Under fyra år drev Annelie 
en handelsträdgård samtidigt 
som hon vidareutbildade sig 
till florist.

– Jag har gått den långa 
vägen, förklarar Annelie när 
lokaltidningen kommer på 
besök i den nyöppnade buti-
ken på Göteborgsvägen.

2007 startade hon eget 
hemma på gården i Sjuntorp, 
byggde ett växthus på hundra 
kvadratmeter och erbjöd 
kursverksamhet på kvällar 
och helger.

– Det var så Rutan på 
landet kom till. Jag heter 

nämligen Rut i andranamn, 
berättar hon.

Senare blev det en lokal 
ledig inne i Sjuntorps sam-
hälle, granne med Konsum. 
Annelie gjorde slag i saken 
och flyttade dit verksamhe-
ten lagom till påsk 2009.

– Det har rullat på och jag 
har en hel del kunder söderi-
från, både från Ale och Lilla 
Edet, berättar Annelie.

Nu var tiden mogen att 
öppna ytterligare en butik. 
Med ett delvis nytt centrum 
och en bättre infrastruktur 
tror Annelie Johansson att 
Lilla Edet går en ljus framtid 
till mötes.

– Jag tänkte att gör inte 
jag detta, så hinner någon 
annan före. Läget är perfekt 
mitt emellan Boströms och 
Netto.

Förutom diverse vackra 
blomsterarrangemang till-
handahåller Rutan på landet 
också presentartiklar och 
inredning.

– Detta ska vara en butik 
som stimulerar många 
sinnen, säger Annelie.

Påsken är i antågande och 
det präglar naturligtvis utbu-
det just nu. Det lyser av gula 
blommor i butiken.

– Självklart är det stor 
efterfrågan på påskliljor. Vill 

man inte ha det så rekom-
menderar jag gröna växter 
med inslag av vita ägg.

Längre fram i vår hoppas 
Annelie Johansson kunna 
duka upp med plantor på 
vagnar utanför butiksentrén.

– Eftersom jag är träd-
gårdsmästare i grunden vill 
jag naturligtvis kunna ha den 
servicen också. Det finns 
ett stort intresse för hem 
och trädgård. Det är många 
som vill ha tips och råd. Det 
skickar jag med på köpet, 
skrattar Annelie.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Annelie Johansson och Linda Gull hälsar välkommen till Rutan på landet som slog upp dör-
rarna till sin butik på Göteborgsvägen i förra veckan.

– Rutan på 
landet har 
kommit till
Lilla Edet

Butik som stimulerar många sinnen
LILLA EDET. En åter-
vändare blir ny sam-
hällsbyggnadschef i 
Lilla Edets kommun.

Maud Wik har vis-
serligen inte jobbat i 
kommunen tidigare, 
men hon är född och 
uppväxt i densamma.

– Det ska bli roligt 
att återigen få stifta 
bekantskap med Lilla 
Edet, säger Maud till 
Alekuriren.

Maud Wik har under de 
senaste fem åren tjänstgjort 
i Tjörns kommun varav fyra 
som miljöchef. Hon lämnar 
ett uppdrag som givit henne 
stor erfarenhet.

– Jag fick vara med och 
bygga upp en miljöavdel-
ning, som fanns när jag bör-
jade men som inte var funk-
tionell. Det har på alla sätt 
inneburit en spännande resa 
för mig och mina medarbe-
tare, säger Maud Wik.

Vad fick dig att lämna 
en trygg anställning inom 
Tjörns kommun?

– Det var dags att gå 
vidare, jag vill utveckla mig 
själv. Jag har under en fem-
årsperiod ägnat mycket tid 
åt miljösidan, nu väntar nya 
utmaningar.

Lilla Edets kommun läm-
nade hon efter avslutade 
gymnasiestudier. Nu blir det 
till att komma hem igen, till 
en kommun som genomgått 
stora förändringar.

– Den nya infrastrukturen 

och tågstationen i Lödöse 
ger Lilla Edets kommun fan-
tastiska möjligheter att växa.

Vilka blir dina priorite-
rade arbetsuppgifter?

– Det är för tidigt att svara 
på den frågan. Jag har inte 
hunnit träffa arbetskam-
raterna ännu och har bara 
skummat igenom översikts-
planeringen som hastigast. I 
första skedet handlar det om 
att lära känna medarbetarna 
och skapa en positiv arbets-
miljö.

Maud Wik tillträder 
sin tjänst som samhälls-
byggnadschef i Lilla Edets 
kommun tisdagen den 2 
april.

Maud Wik tillträder tjänsten 
som ny samhällsbyggnads-
chef i Lilla Edets kommun 
den 2 april.

Foto: Pernilla Fredholm

Maud Wik blir ny samhällsbyggnadschef
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GLAD PÅSK

PÅSKÖPPET:
Mån-Skärtorsdag 8-21
Långfredag 9-21
Påskafton 9-18
Påskdagen & Annandag påsk 10-21

Packhjälp från spelare i LNIK 
Skärtorsdag & Påskafton

Mån-fred 8-21, Lör-sön 9-21

POTATIS

Gäller mot kupong, tom 1/4, 
endast 1 köp per hushåll

3 kg

LÖSVIKTSGODIS 79:-/kg ordinarie

HANDLA FÖR 300:- så får du köpa godis för 59:-/KG
HANDLA FÖR 500:- köp godis för 39:-/KG
HANDLA FÖR 1000:- köp godis för 10:-/KG

Max 1 kg

VALFRITT BRÖD 
FRÅN PÅGEN

Gäller mot kupong, tom 1/4, 
endast 1 köp per hushåll

RRAABBAATTTT

VALFRITT NÖT ELLER 
FLÄSK PAKET

Gäller mot kupong, tom 1/4, 
endast 1 köp per hushåll

RRAABBAATTTT

Dagstur 
eller lång-
semester?

Lilla Edets Buss

Hos oss hittar ni alla 
typer av bussresor både 

i Sverige och Europa
Besök oss på www.lillaedetbuss.se


