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NÖDINGE. Riksnyhe-
ten om Team Sportias 
ansträngda ekonomi 
gäller inte de enskilda 
butikerna.

På Ale Torg går 
sportbutiken bättre än 
någonsin.

– En tämligen grön 
vinter har ställt till det, 
särskilt har de större 
butikerna fått svårt att 
betala till centrallagret, 
säger Claes Gustafs-
son, Team Sportia Ale 
Torg.

Det var för två veckor sedan 
som styrelsen för Team Spor-
tias huvudkontor ansökte om 
rekonstruktion. Händel-
sen blev en riksnyhet, men 
i många medier framgick 
inte att det enbart omfattade 
huvudkontoret i Mölnlycke 
och de centralt ägda buti-
kerna. Lokala handlare som 
till exempel Claes Gustafs-
son, Team Sportia Ale Torg, 

fick lugna sina kunder.
– Vi berörs inte alls. Vår 

butik går bättre än någon-
sin och vi nyttjar bara varu-
märket Team Sportia och de 
inköpskanaler som kedjan 
bidrar med. Att huvudkon-
toret har fått problem beror 
på för stora varulager som 
en naturlig följd av en grön 
vinter. Åtta av de centralt 
ägda butikerna går också 
med stora underskott, vilket 
man nu ser över, berättar 
Claes Gustafsson för lokal-
tidningen och tillägger:

– Så vitt jag kan bedöma 
är det bara en tillfälligt svag 
likviditet. Jag är övertygad 
om att de löser det här på 
sikt. Oavsett så kommer vår 
butik på Ale Torg aldrig att 
beröras.

Sedan i vintras är han 
nu ensam ägare till Team 
Sportia i Nödinge. Kolle-
gan Håkan Tidstrand har 
gått vidare och tagit över en 
butik i Frölunda. Den posi-

tiva utvecklingen håller fort-
farande i sig och när andra 
inom konfektion brottas 
med problem har Claes mer 
av angenäma bekymmer.

– Vi skulle gärna vilja ha 
en ännu större butik för att 
utöka sortimentet ytterli-
gare. Vår service gentemot 
föreningslivet har lagt en 
stabil grund för butiken och 
det faktum att vi kan matcha 
Göteborgs prisbild gör att 
aleborna handlar här. Du 
vill helst handla på hem-
maplan. Dessutom tror jag 
att vår engagerade personal 
är betydelsefull. Vi vet att på 
en mindre ort måste du alltid 
vara på tå för våra kunder 
kommer tillbaka, därför 
gäller det att alltid leverera 
kvalitet.

På Ale Torg går Team Sportia bättre än någonsin

Claes Gustafsson lugnar sina kunder att Team Sportia Ale Torg inte omfattas av huvudkon-
torets ekonomiska bekymmer. I Nödinge går sportbutiken bättre än någonsin och ägs idag av 
enbart Claes Gustafsson.

ÄLVÄNGEN. En och 
annan stannade till 
och undrade vad som 
försiggicks på Net-
tos parkering i tisdags 
eftermiddag.

Det var cyklar som 
delades ut på löpande 
band till lyckliga vin-
nare i Postkodlotteriet.

Jan och Ann-Katrin 
Jannesson från Ölanda 
åkte hem med hela sju 
stycken.
En lastbil fullastad med 
cyklar anlände Älvängen i 
tisdags. Vinnarna i Postkod-
lotteriet stod i kö och en av 
dem var Jan Jannesson från 
Ölanda.

– Jag hade sju lotter så det 
blir till att hämta hem sju 
cyklar. Två ska vi ha själva, 
frugan och jag, två ska jag ge 
bort till barnen. Vad jag ska 
göra med de resterande tre 
återstår att se, kanske det blir 
presenter i framtiden, förkla-
rade Jan.

Har ni vunnit i Postkod-

lotteriet tidigare?
– Ja, ett par gånger. Det 

har blivit några hundralappar 
och någon tusenlapp.

Blir det lotter även fort-
sättningsvis?

– Ja, och det beror inte 
enbart på möjligheten att 
kunna kamma hem miljon-
vinsten. Samtidigt som man 
köper lotter så stödjer man 
föreningslivet och det är bra. 
Postkodlotteriet delar regel-
bundet ut pengar till välgö-
rande ändamål.

Kan man anta att det 
blir cykelsemester för er i 
sommar?

– Ha, ha! Nej, det blir 
det faktiskt inte. Vi nöjer 
oss med att trampa runt lite 
grann i byn.
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Cykelregn över Älvängen

Lyckliga vinnare i Postkodlotteriet! Ann-Katrin och Jan Jannesson från Ölanda vände hem 
med sju cyklar på fl aket.

Kön av vinnare ringlade sig lång. Lottinnehavare med postnummer 44695 kunde hämta ut sin vinst på Nettos parkering i 
förra veckan.

Reseförsäkring som gäller för 
hela familjen både i Sverige 
och utomlands.

Utökat Reseskydd kan alla teckna som 
har hemförsäkring hos oss. Ring mig så 
berättar jag mer. 

Karin Larsson, 0520-49 49 73 
Säljare Privat Försäkring

lansforsakringar.se/alvsborg
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