
VECKA 43         NUMMER 39|30

LÖDÖSE. En före detta 
butikslokal som får nytt 
liv.

Fredagen den 14 no-
vember öppnar Direk-
ten.

– Vi ska ha ett brett 
serviceutbud och 
förhoppningsvis bli en 
uppskattad mötesplats 
för ortsbefolkningen, 
säger ägaren Magdalena 
Trönnberg.

När den tidigare ägaren till 
servicebutiken vid Statoil 
tvingades klappa igen köpte 
paret Trönnberg konkursboet. 
Tanken var först att hyra ut 
lokalen för verksamhet, men 
ganska snart kom Magdalena 
på andra tankar.

– De vi träffade hade inga 
hållbara affärsidéer. Jag tänkte 
att det är lika bra att göra slag 
i saken på egen hand.

Direkten är en organisation 
för fria handlare som agerar 
tillsammans i en kedja. Idag 
fi nns närmare 200 Direkten-

butiker över hela Sverige. Var-
je butiksägare skräddarsyr sitt 
sortiment efter sitt geografi ska 
läge.

– Vi tänker brett och vill 
fylla de luckor av service och 
tjänster som saknas i Lödöse. 
När 45:an passerade precis ut-
anför knuten fanns en helt an-
nan genomströmning av folk. 
Det gäller att anpassa sorti-
mentet efter hur verkligen ser 
ut i dagens läge.

Några livsmedel blir det 
inte tal om, däremot kommer 
Direkten att erbjuda hemgjor-
da mackor, korv, kaffe och så 
vidare.

– Vi har skapat en mysig fi -

kahörna där det ska upp en tv, 
berättar Magdalena.

Dricka, lösgodis, lågpris-
tobak och kvällstidningar blir 
ett självklart inslag. Verksam-
heten kompletteras dessutom 
med solarium, uthyrning av 
släp- och hästkärror samt att 
man blir ombud för DHL och 
Schenker.

– Vi har målat om huset 
och renoverat butiksdelen. 
Inredningen går i Direktens 
profi l, förklarar Magdalena 
Trönnberg.

Direkten kommer att vara 
öppen veckans alla dagar 
och just nu håller Magdalena 
Trönnberg på att rekrytera 

personal.
– Personal väljer vi efter hur 

trevliga de är. På en liten ort är 
det extra viktigt att bemötan-
det är hundraprocentigt.

Pizzerian blir kvar i fast-
igheten och Statoils bensin-
pumpar kommer även fort-
sättningsvis att utgöra en 
dragningskraft tror Magdale-
na Trönnberg.

– Det fi nns en uttalad am-
bition om att man ska hålla 
samma låga drivmedelspris 
som konkurrenterna i närom-
rådet. Det är många bilister 
som åker hit för att tanka och 
det ska vi dra nytta av.

JONAS ANDERSSON

Direkten öppnar i Lödöse

Direkten öppnar i Lödöse fredagen den 14 november. Magdalena Trönnberg hälsar välkommen till 
en invigningshelg med massor av erbjudanden.
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HARDESJÖ BIL
Skade- Lack- & Servicecenter
Göteborgsvägen 56, Älvängen

Lördag 25 oktober hjälper vi dig att skifta till vinterhjul 

för endast 150 kr om du har eller tecknar Volvokort. 

Erbjudandet gäller både på Stendahls Bil i Lilla Edet och 

Stenungsund samt på Hardesjö Bil i Älvängen.

Lördag 25 oktober kl 10-14

PS. Glöm inte nyckeln 

till låsmuttern! 

150krOrd.pris 275:–

VINTERDÄCK FRÅN: 1.295:-
Gäller Continental Ice Contact eller Nokian Hakka 8. 

Dimension (195/65/15) Dubbat.

BETALA ETT DÄCK PER MÅNAD. 
INGEN RÄNTA. INGA AVGIFTER.
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VOLVO SERVICE

ORIGINALSERVICE FRÅN
199:-/MÅN.

RENAULT SERVICE

ORIGINALSERVICE FRÅN 
149:-/MÅN.

DAGS FÖR DÄCKBYTE

LILLA EDET. Lena Palm 
fortsätter som kommunchef. 
Kommunstyrelsen beslutade 
i förra veckan att ge henne 
ett nytt förordnade. Den nya 
perioden sträcker sig fram till 
31 december.

Lena Palm började som 
kanslichef 2006. I mars förra 

året tog hon över som kom-
munchef efter Johan Fritz, 
ett uppdrag som nu fortsätter.

– Jag är glad över det fort-
satta förtroendet. Lilla Edets 
kommun är inne i en spän-
nande tillväxtfas. Den nya 
infrastrukturen har gett oss 
ökade möjligheter. Vi står 

inför en stor utmaning då vi 
behöver göra satsningar för 
att utveckla kommunen yt-
terligare, samtidigt som vi 
behöver få en ekonomi i ba-
lans, säger Lena Palm i en 
kommentar på kommunens 
hemsida.

JONAS ANDERSSON

Kommunchef får fortsatt förtroende

LÖDÖSE. Fotvårdstera-
peut Annica Laxman har 
fl yttat in hos Rubb & 
Stubb.

Efter upprepade 
inbrott fi ck hon nog 
och övergav lokalen i 
Älvängen.

– Det känns kanonbra 
här i Lödöse, säger An-
nica till Alekuriren.

I mars 2013 öppnade Annica 
Laxman Älvdalens Fotvårds-
clinic i södra Älvängen. Lo-
kalen, tillhörande Paridons 
Måleri, har emellertid varit 
utsatt för inbrott vid ett fl er-
tal tillfällen.

– Jag ville komma därifrån 
och när det här erbjudandet 
dök upp fanns inget att tveka 
på, säger Annika Laxman.

Lokalen hon huserar i är 
betydligt mindre än tidigare, 
men å andra sidan har till-
gängligheten förbättrats.

– Jag har många kunder 
som kommer från den här 
regionen och de är tacksam-
ma för att de slipper åka så 

långt. Dessutom har jag be-
rikats med arbetskamrater, 
fem glada frisörer som lättar 
upp stämningen, säger An-
nica.

Inackorderingen hos 
Rubb & Stubb har även ge-
nererat en del nya kunder.

– Så är det och då har jag 
bara varit igång i några veck-
or, avslutar Annica Laxman.

JONAS ANDERSSON

Annica Laxman är medicinsk 
fotvårdsterapeut som driver 
Älvdalens Fotvårdsclinic. Nu 
har hon flyttat sin verksam-
het från Älvängen till Rubb & 
Stubb i Lödöse.

Från Älvängen till Lödöse

DRIVE THE CHANGE

stendahlsbil.se / renault.se

VÄLKOMMEN PÅ 
TRANSPORTBILSKVÄLL
ONS 22 OKT  – STENUNGSUND 
TOR 23 OKT – LILLA EDET 
KL 16.00 - 20.00

LILLA EDET
Brovägen 20
0520 - 49 40 90

STENUNGSUND
Munkerödsvägen 3A
0303 - 36 03 30

DRAR MINDRE. DRAR IN MER.
NU FINNS NYA RENAULT TRAFIC HOS OSS

FRÅN 0,59 L/MIL
UPP TILL 4,15 M LASTLÄNGD


