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En naturlig mötesplats i Lödöse
ICA Nära Matkassen är Lödöse
centrum i miniformat.
- Som gammal Lödösebo vill jag
utveckla butiken efter invånarnas
behov och önskemål. Min största
tillgång är personalen, helt fantastisk, säger ägare Lars Hansson.
Lars är inte bara en driven entreprenör utan
även en eldsjäl för hela Lödöses samhälle, involverad i mycket som händer på orten.
- Det är ett skönt samhälle med starkt föreningsliv och många driftiga personer. Vi befinner oss i en spännande fas med kommande
ny pendeltågstation och nya bostäder. När
Lödöse växer ger det även större möjlighet
för utökad handel och service till invånarna.
Jag är stolt Lödösebo och jag vill att fler ska
känna likadant, trots allt har vi det i ryggraden att vi en gång var Sveriges näst största
stad, ler Lars som övertog matbutiken av sina
föräldrar 2002.
Funnit sin roll
ICA Nära Matkassen, som varit i familjens
ägo i över 20 år, utvecklas kontinuerligt. Antal artiklar har mer än fördubblats på femton
år och omsättning ökat från 24 miljoner till 35
miljoner sedan 2002.
- Vi ser hela tiden över sortiment och service för kundernas bästa, de flesta boende i
Lödöse, Nygård eller Prässebo. Näst på tur
är vår färskvarusatsning. När barnfamiljerna
flyttar in till Lödöse kommer säkert fler influenser och önskemål, tippar Lars.

Lödösepatriot i själ och hjärta: Lars Hansson, ägare till ICA Nära Matkassan i Lödöse.

Ny spelhörna
ICA Nära Matkassen är inte bara en matbutik.
Affären är också ombud för Posten, Apoteket, Västtrafik, Svenska Spel och ATG. De
sistnämnda fick en egen avdelning i våras.
- Vi har en spelhörna med en kaffeautomat

som är en viktig mötesplats för många, inte
minst helger. Jag har en fenomenal personal
som sköter mycket av det dagliga arbetet,
därför kan jag engagera mig i utvecklingsfrågor och omvärld. Jag är övertygad om att
många kommer hit enbart för personalens
skull.
Fortfarande finns Handelsbankens ban-

”

Vi ser hela tiden
över sortiment och service
för kundernas bästa

komat kvar bredvid Matkassens entré, men
banken vill avveckla den. Lars jobbar därför intensivt med ICA Banken för att finna
en lösning med ny bankomat i butiken.
Grillade godbitar
ICA Nära Matkassen, som också är erkänt
för sina egengrillade kamben till helgerna
med kunder i hela älvdalen, har öppet kl. 920 alla dagar.

Lödöse

Tel: 0520-66 00 10
Långgatan 8 • Torget
lars.hansson@nara.ica.se

Ordning och reda på ekonomin
WeTe Ekonomi & Juridik är såväl en traditionell redovisningsbyrå som en juridisk byrå.
- Trots att vi inte är stora kan
vi erbjuda en gedigen bredd
på våra kunskaper, säger delägare Bert Inge Thuresson.

WeTe Ekonomi & Juridik erbjuder småföretag och privatpersoner ekonomisk och juridisk hjälp.

www.tidning.net

WeTe har sedan 2001 varit en solid partner till
många småföretag i regionen. Basen i verksamheten är redovisning, bokslut och deklarationer. Kunderna – aktiebolag, handelsbolag
och enskild firmor - finns i alla branscher.
- När vi tar oss an en ny kund möts vi
alltid för att diskutera behovet. Vi kan åta
oss hela förvaltningsuppdrag där även all
post kommer till oss, till enbart rådgivning
och deklarationer. Varje kund är unik och

bestämmer vilken tjänst vi ska utföra.
Kundbasen finns i Lilla Edet och Ale, men
ryktet sprider sig och företag i hela regionen
hör av sig.
Juridisk kompetens
Företaget kan även erbjuda juridisk hjälp, till
exempel inom familjerätt, fastighetsrätt eller
EU-bidrag.
- Jag brukar säga att bredden i kunskap är
viktigare än spetskompetens. Den kan vi alltid läsa in oss på eller köpa. Vi har koll på det
vi verkar inom och framför allt, vi bryr oss,
även om våra kunder har det kämpigt, förklarar Bert Inge.
WeTe är även måna om att minst en gång
per år träffa sina kunder. Ett personligt möte
betyder mycket.
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Ett namn som fastnar
Varför WeTe?
- Jag startade företaget tillsammans med
Kerstin Wehlin-Jakobsson. Våra efternamn
ligger till grund för bokstavskombinationen. Sedan har vi alltid haft många lantbrukskunder, vilket namnet anspelar på.
Idag är även Gunilla Svensson, jur kand,
delägare. WeTe Ekonomi & Juridik har
dessutom fyra anställda, utöver delägarna.
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