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ÄLVÄNGEN. Han tar över 
klubban efter Helena 
Urdal.

Tobias Håkansson 
valdes i torsdags till ny 
ordförande i Älvängens 
Företagarförening.

– Jag är tacksam och 
stolt över förtroendet, 
säger Tobias till lokal-
tidningen.

36 år ung har Coops bu-
tikschef i Älvängen, Tobias 
Håkansson, hunnit skaffa sig 
massor av arbetslivserfaren-
het.

– Jag började sommarjob-
ba på Spar Inn redan vid tolv 
års ålder. Efter studenten 

öppnade jag och en kompis 
Vivo Sparköp hemma i Gull-
spång, i samma fastighet där 
den tidigare Konsumbutiken 
hade fått slå igen. Vi blev 
Sveriges yngsta handlare och 
var först med lågprishandel 
på dagligvaror i Värmland 
och Skaraborg, berättar To-
bias.

Efter tre och ett halvt år 
gick kompanjonerna skilda 
vägar och Tobias Håkans-
son blev butikschef för HP 
i Örebro innan han styrde 
kosan till Stockholm.

– Sedan sade jag upp mig. 
Jag längtade hem.

Tobias började på Ica i 
Töreboda, blev driftschef 
och flyttade sedan med äga-

ren till Ica Angered.
– Vi körde ihop ett antal 

år innan jag rekryterades 
till Maxi i Kungsbacka, som 
emellertid inte blev någon 
affärsmässig succé. 

2009 lämnade Tobias Ica 
för att istället börja arbeta 
på Coop Bäckebol. Ett år 
senare blev han stormark-
nadschef på Coop Forum i 
Trollhättan, för att den 23 
oktober 2013 uppleva in-
vigningen av Coop Extra på 
Handelsplats Älvängen.

– Det är den 17:e butiken 
som jag arbetar i!

Hur har du upplevt den 
första tiden som handlare 
i Älvängen?

– Fantastisk! Vi har fått 
ett jättetrevligt mottagande 
och ett förtroende som vi 
ska göra det yttersta för att 
förvalta. Vår ambition är 
att Coop Extra ska vara det 
självklara valet när aleborna 
tänker mat. Det innebär ock-
så att vi ska försöka leva upp 
till kundernas förväntningar.

Varför valde du att 
engagera dig i företagar-
föreningen?

– Därför att Älvängen är 

en ort på frammarsch och jag 
vill vara med och påverka det 
som sker på orten. Jag för-
stod direkt att företagarför-
eningen är stark och har ett 
bra driv med många engage-
rade medlemmar. Det säll-
skapet ville jag bli en del av.

Som ordförande, är det 
något du vill förändra i 
arbetssättet?

– Vi har tre stora event i 
samhället under året; Vår-
marknaden, Ballonglör-
dagen och Julmarknaden. 
Dessa arrangemang ska vi 
vidareutveckla. Sedan vill 
jag hitta en bredd i verk-

samheten, något för övriga 
medlemmar som inte driver 
butik.

Vad ser du för utma-
ningar och möjligheter för 
handeln i Älvängen?

– Vi sitter på en jättemöj-
lighet. Det pratas om ut-
pendling, men med rätt driv 
och insatser så kan vi kamma 
hem de pengar som landar 
utanför kommungränsen 
idag. Det skulle också gene-
rera fler arbetstillfällen i Ale.

Ser du Ale Torg som en 
konkurrent eller ett kom-
plement till Älvängen?

– Vi är kollegor och ska 

hjälpas åt så att pengarna 
inte åker ut från kommunen. 
Vi måste se till helheten. 

Du är även med i nä-
ringslivsrådet, hur är det?

– Det är samma sak där 
som i Älvängens Företa-
garförening. Det görs ett 
jättebra arbete med närings-
livschef Pia Areblad i spet-
sen. Jag tror att Ale är nästa 
Kungälv. Det är här som det 
kommer att hända.

JONAS ANDERSSON

Tobias Håkansson, butikschef på Coop Extra, är ny ordförande i Älvängens Företagarförening.

– Tobias Håkansson vill vara med och påverka

Ny ordförande 
i Älvängens
Företagarförening

TOBIAS HÅKANSSON

Ålder: 36.

Bor: Skepplanda.

Familj: Sambo, en dotter, 

ytterligare en på väg, och två 

bonusbarn.

Intressen: Skidåkning.

Äter helst: Sambons laxfilé.

Om jag haft ett annat yrke: 
Då skulle jag varit bagare.

Lyssnar helst på: Radiostatio-

nen NRJ är på i bilen.

Beskriv dig själv med tre ord: 
Glad, energisk och ganska så 

verbal.

Motto: Det ska gå.

Aktuell: Som ny ordförande i 

Älvängens Företagarförening.
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Öppet måndag-torsdag 10-18, fredag 10-16, söndag 11-15

Vi bjuder på kaffe 

och våffflflla!

ALVHEM: Riksväg 45, 6 km norr om Älvängen, söder avfart -91, norr avfart -92 

Tel: 0303-33 64 80, www.bengtshusvagnar.se

RABATT PÅ ALLT 
I BUTIKEN!

HUSVAGN & 
HUSBILSFEST! 

KANONPRISER PÅ 
KVARVARANDE 2014-MODELLER

Välvårdade beg. husvagnar och husbilar till bra pris!
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I Alvhem 7–8 februari, kl 11-15
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Flytta med Länsförsäkringar

Länsdeklarerad betyder att bostaden är besiktigad innan försäljning.

Ale Torg 14, 449 31 Nödinge, 0303-24 56 50

lansfast.se/ale

ADRESS ALINGSÅSVÄGEN 5 BOAREA CA 152 M² / 7 ROK

ENERGIPRESTANDA 108 KWH/M² ÅR TOMTAREA 1167 M²

ACCEPTERAT PRIS 2 295 000 KR

VISAS SÖ 8/2 12.00-13.00 RING/ OCH BOKA 
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-24 56 52

FRILIGGANDE VILLA - ALAFORS
Välkommen till denna välplanerade enplansvilla om ca 152
kvm i centrala Alafors. Braskamin, plan trädgårdstomt och
ett stort varmgarage är extra plus. Välkomna!


