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Det är Bohusö Fisk & Skal-
djur Öckerö som parkerat 
vid ingången till Ica Super-
market i Älvängen. Premiä-
ren ägde rum för två veckor 
sedan och tillströmningen av 
kunder har redan varit väl-
digt god.

– Som vi har väntat, säger 
en kund medan hon bestäl-
ler färsk makrill att ha till 
middag.

Krister Olsson har ett 
förflutet som fiskare i 30 år 
innan han delvis sadlade om 
och började köra fiskbil för 
femton år sedan.

– Jag har hållit till nere i 
Småland, i Eksjö, Värnamo, 
Vetlanda och en massa andra 
ställen. Nu börjar jag komma 
upp i åren och vill arbeta när-

mare hemmet på Öckerö. Jag 
kommer att vara i Älvängen 
tisdagar, torsdagar och freda-
gar till att börja med, berät-
tar Krister.

Älvängen är en helt ny 
bekantskap för Krister 
Olsson, men första intrycket 
är odelat positivt.

– Absolut! Människorna 
är väldigt trevliga och tack-
samma för att åter ha fått en 
fiskbil i samhället.

Vad karaktäriserar en 
bra fiskbil?

– Det handlar om att leve-
rera kvalitet, annars är du 
körd i den här branschen. Jag 
har sett lycksökare komma 
och gå under de femton år 
som jag varit i branschen. 
Rätt råvara är a och o, att du 

köper in fin och fräsch fisk 
på auktionen eller av gros-
sisten. Det är bättre att kasta 
en produkt för mycket än 
tvärtom, så resonerar jag.

Vilken är din personliga 
fiskfavorit?

– Det varierar beroende 
på årstid. Nu under som-
maren är makrill en höjdare, 
som du kan grilla, steka eller 
koka. En marulksfilé är också 
underbart gott eller en tjock-
are hälleflundra. Vintertid 

äter jag gärna kokt torsk.
Det är kräftskivornas 

tid, märks det?
– Ja, det gör det. I Små-

land har det varit mer signal-
kräftor, men här efterfrågas 
nästan uteslutande havskräf-

tor. Tyvärr har priset varit 
ganska högt de senaste veck-
orna och det är synd.
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– Krister har fått ett 
varmt mottagande

Fiskbilen på plats i Älvängen

Kräftor är hett eftertraktade vid den här årstiden.Kräftor är hett eftertraktade vid den här årstiden.

Efterlängtad! Älvängenborna är glada över att ha fått tillbaka en fi skbil vid Ica Supermarket.

ÄLVÄNGEN. Väntan är över.
Fiskbilen som nyligen slog upp luckorna i Älv-

ängen är efterlängtad.
– Jag har förstått det, mottagandet går inte att 

klaga på, säger Krister Olsson.

SURTE. Sven Blomma 
lever vidare, men med 
nya ägare.

Mor och dotter har 
tagit över ruljansen.

– Vi får vara rädda 
om det som fi nns kvar i 
Surte, annars dör sam-
hället ut, säger Tina 
Willfors och Angela 
Eriksson.

Sedan en tid tillbaka är det 
mor och dotter som driver 
blomsterbutiken i Surte. 
Övertagandet skedde i 
månadsskiftet juni-juli och 
efter några veckors renove-
ringsarbete var det klart för 
nyöppning 17 juli.

– Både jag och min 
mamma har varit allsysslare 
genom åren. Blommor har 
alltid varit en hobby och att 
nu få ha det som arbete känns 
jätteroligt, förklarar Angela 
Eriksson.

Tina och Angela har 
jobbat ihop tidigare, bland 
annat drev man konditoriet 
på Maxi i Mölndal.

– Aldrig mer sade jag den 
gången, men det var då det, 
skrattar Angela som närmast 
kommer från belysnings-
branschen.

Butiken har lite grann 
ändrat touch, fler presentar-
tiklar har plockats in i sorti-
mentet.

– Vi har utformat buti-
ken på ett sätt som vi hoppas 
att kunderna ska uppskatta 
och tagit in produkter som 
vi tidigare tyckte saknades, 
säger Angela.

Hur har responsen 
varit?

– Vi har inte haft öppet så 
många veckor, plus att det 
fortfarande är semestertider. 
Mot den bakgrunden är vi 
nöjda. Vi bor på orten och 
vet att surteborna värnar sin 
blomsterbutik.

I SURTE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.seMor och dotter, Angela Eriksson och Tina Willfors, är nya ägare till Sven Blomma i Surte.

– Mor och dotter har tagit över

Sven Blomma i ny regi
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