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Familjeföretaget Lödöse Åkeri 
AB förenar lång erfarenhet med 
flexibel kundanpassning.

- Vad inte alla känner till är att 
vi även erbjuder företag i Göte-
borgsregionen industritomter 
i Skepplanda och i Lödöse för 
lagerhållning och uppställning, 
säger vd Bengt Åke Gustafson.

Bengt Åkes far Stig bildade företaget 1953, 
strategiskt beläget vid E 45 i Lödöse mel-
lan Göteborg och Trollhättan. Företaget har 
idag 20 anställda.

- Vi kör mycket för Svensk Leca AB, 
framför allt i Västsverige men även med 
specialfordon i hela Sverige. Dessutom är 
återvinningstransporter – metall, avfall och 
biobränsle - en stor verksamhet i hela södra 
Sverige.

Åkare sedan 1953

Tel: 0520-66 04 00
gustafson@lodoseakeri.se

www.lodoseakeri.se

Lödöse Åkeri AB – ett företag att lita på sedan 1953.

Även uthyrning
Lödöse Åkeri AB erbjuder även bemanning 
för entreprenadbranschen och industrin 
med uthyrning av personal, hjullastare och 
truckar.

Lilla Edets Buss erbjuder buss-, 
bud- och taxiresor av hög kvalitet 
dygnet runt, årets alla dagar.

- Vi vill vara kundernas första 
val när det gäller personlig ser-
vice och säker resa, säger Göran 
Thorsson, en av fyra delägare.

Lilla Edets Buss, Årets Företag i Lilla Edet 
2009, firar 20-årsjubileum som aktiebolag 
2010. Företaget har en mycket modern for-
donspark som utlovar komfortabla resor för 
resenärerna. Alla fordon är miljögodkända 
och installerade med godkända alkolås. Fö-
retaget har 21 olika fordon, från taxi- och 
budbilar till tillgänglighetsanpassade spe-
cialfordon och bussar (8-55 platser).

För nöje, resor och utflykter
Lilla Edets Buss är ett litet allroundföretag 
som erbjuder små och stora sällskap rese-
arrangemang och beställningsresor. Även 
viss linje- och skolskjutstrafik ingår i verk-
samheten.

Från Lilla Edet ut i Europa

Tel: 0520-65 75 00 (Buss)
Tel: 0520- 45 95 00 (Taxi)
kontoret@taxilillaedet.se

www.lillaedetsbuss.se

Lilla Edets Buss 
– det naturliga 
valet för trygga 
och bekväma re-
sor. På bilden vd 
Göran Thorsson.

- Beställningssidan växer kontinuerligt 
liksom våra egna resor. Vi paketerar allt fler 
bussresor ut i Europa med hög servicegrad. 
Våra chaufförer är mycket uppskattade och 
vi har nästan ingen personalomsättning. 
Trivs man på jobbet gör man också ett bra 
jobb och då trivs våra passagerare och re-
senärer.

Med i nätverk
Taxi Lilla Edet är moderföretaget där  Lilla 
Edets Buss ingår. De har 21 medarbetare.
Företagen är medlemmar i Bussbranschens 
Riksförbund, Svenska Taxiförbundet samt 
delägare i Buss i Väst AB och Taxi Väst 
AB.

ANNONSSIDA

För många är familjefö-
retaget Smått & Gott på 
Göteborgsvägen i Lilla Edet 
en mycket välsorterad 
godisaffär. Det stämmer, 
men också så mycket mer 
– inte minst delikatesser 
från Svensk Mathantverk.

Smått & Gott firar tio års jubi-
leum i vinter. 

- Vi har lärt känna våra kun-
der. Det personliga mötet tror jag 
många uppskattar, säger mamma 
Katharina Esposito som tillsam-
mans med döttrarna Elenor Es-
posito och Jane Forslund driver 
butiken.

Traditioner förs vidare
Att driva en matbutik ligger i fa-
miljens gener. Katharinas mam-
ma drev såväl R Nielsens Bröd i 
Saluhallen i Göteborg som Ellens 
Bageri i Kungsladugård.  

Bröd säljs inte på Smått & Gott 
– däremot 400 sorters lösgodis, 
choklad, läsk, te och kaffe i lös-
vikt, presentartiklar, tidningar, 
tobak och delikatesser.

Till jul är åtgången stor på jul-
godis ex: mintkyssar, marsipan-
grisar, marmelad, sylt, honung, 
glögg och enbärsdryck.

En smak av det goda livet

Smått & Gott i Lilla Edet drivs av mamma Katharina flankerad av döttrarna Elenor och Jane.

Tel: Butik: 0520-651996 
0739-84 88 83  

info@smattogott.com
www.smattogott.com

- Till jul har vi välfyllda pre-
sentkorgar i alla smaker och pris-
klasser. Vi skräddarsyr korgar till 
privatpersoner, föreningar och fö-
retag efter önskemål, säger Elenor.

Ny webbshop
I höst har butiken även öppnat en 
webbshop där man så småningom 
kan ta del av hela sortimentet och 
även beställa hem varor. 

- Vi behövs i Lilla Edet som ett 
komplement till övrig handel. Med 
webbshopen kan vi göra det ännu 
enklare för våra kunder att få hem 
det goda av livet, ler Katharina.

           Det personliga mötet 
tror jag många uppskattar”


