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ICA Supermarket Boström, i 
dagligt tal Boströms, har fun-
nits i Lilla Edet sedan 50-talet.

- Vi förvaltar traditionen med en 
färskvaruinriktad butik med person-
lig service, eget bageri, stor frukt & 
gröntavdelning samt manuell deli-
katessdisk, säger Patrik Johansson 
som varit handlare sedan 2009.

På Boströms bageri bakas allt från grunden 
– från kanelbullar till matbröd och tårtor.

- Vi har två konditorer och en kallskänk 
anställda som gör tårtor, smörgåstårtor, 
festfat, smörgåsar och lunchsallader även 
som catering. Kunder bestämmer hur hon 
vill ha det.

Hög servicegrad
ICA Supermarket Boström har även ban-

Boströms – när maten är viktig

Det luktar alltid nybakat hos Boströms. På bilden handlare Patrik Johansson.

Göteborgsvägen 49
LILLA EDET

Tel: 0520-473550

komat, är ombud för Posten samt erbjuder 
receptfria apoteksvaror.

- I vårt café kan kunderna fika, äta lätt-
tare luncher eller ta för sig av vår goda och 
hemlagade frukostbuffé varje vardag mel-
lan klockan 8-10.

ICA Supermarket Boström har vad en 
riktigt bra mataffär ska ha: bra färskvaror, 
brett sortiment och kunnig personal.

ICA Supermarket Boström har öppet alla 
dagar kl. 08-22.

Apoteket Hjorten i Lilla Edet 
har funnits i över 200 år. 

- Vi vill fortsätta att bidra till 
människors bättre hälsa även i 
framtiden, säger Jonas Edvards-
son, ny apotekschef i Lilla Edet.

Statliga Apoteket AB erbjuder inte bara 
medicin och goda råd inom hälsofrågor.

- Vårt uppdrag är lite vidare än så. Vi ska 
vara hela Sveriges apotek och har även ett 
samhällsansvar. Apoteket ser hälsa ur ett 
brett perspektiv, där kunskap om läkemedel 
och läkemedelsanvändning tillsammans 
med förebyggande insatser och livsstilsför-
ändringar bidrar till ett hälsosammare liv.

Utifrån behov
Apotekets varumärke är ett av Sveriges 
starkaste. Apoteket erbjuder, utifrån kun-
dernas behov, ett brett sortiment av varor 
(däribland det egna varumärket Apoliva) 

Ett liv i hälsa
och tjänster inom läkemedel och hälsa till 
privatpersoner, företag och producenter 
inom vård och hälsa.

Utgångspunkten är individens egen upp-
levelse av hälsa och välbefinnande. Man 
kan vara frisk men ändå leva ohälsosamt, 
och leva i hälsa även om man har en sjuk-
dom som behandlas med läkemedel.

Trovärdighet
Arbetet mot visionen ”Ett liv i hälsa” ska 
präglas av ett förhållningssätt så att kun-
derna uppfattar Apotekets kärnvärden 
– trovärdighet, omtänksamhet, nytänkande 
och handlingskraft.

Hela Lilla Edets apotek. Apotek Hjorten har funnits på orten i över 200 år.  Apoteket har 
mycket kunniga medarbetare däribland en ny apotekschef.

Tel: 0771-450 450
www.apoteket.se

Folkets Hus i Lilla Edet är på samma 
gång en traditionsbärare som en 
toppmodern konferens- och mäss-
sanläggning, nyinvigd efter to-
talrenovering i februari 2010. 

- Vår teknikiska biografutrust-
ning i 3D är en av Sveriges mo-
dernaste, lovar Tommy Hallenberg 
verksamhetschef på Folkets Hus.

Ända sedan Sven Jerrings och Nacka Skog-
lunds dagar har Folkets Hus varit en vik-
tig mötesplats i Lilla Edet. Den traditionen 
förs nu vidare in i 2000-talet.

- Vi har investerat 28 miljoner i ombygg-
naden. Vi kan inte bara erbjuda en topp-
modern och användarvänlig konferensan-
läggning, utan även ett högklassigt kök och 
restaurang där vi lagar all mat från grun-
den, trådlöst nätverk i hela huset och en bio/
föreläsningssal för 225 sittande besökare. 

I biosalongen visar Folkets Hus även 
operaföreställningar från Metropolitan och 
rockkonserter live, kulturupplevelser ges 

En arena för kreativa möten

Tel: 0520-47 47 30
www.folketshus.nu

Folkets Hus är den 
perfekta konferens- 
och mötesplatsen,  
mitt i Västsverige.

på torsdagar i restaurangen och Sportbaren 
håller öppet när det är fotbollsfest.

Upplevelserik mötesplats
Liksom Lilla Edet växer ur sin gamla kostym 
och lockar till sig allt fler invånare som vill 
bo nära naturen och bort från stressen i Göte-
borg, så kan Folkets Hus erbjuda en upplevel-
serik och koncentrerad konferensmiljö som 
inte gör någon besviken. 

- Vi utvecklar även vår ungdomsverksam-
het genom att ge utrymme för ungdomar att 
växa. Vi planerar bland annat för riksomfat-
tande onlinespel via internet.

Folkets Hus kan även bokas för privata fes-
ter eller jubileum.

På Vårdcentralen i Lilla Edet är 
du alltid nära kvalificerad vård.
– Ring idag och du får svar 
idag, lovar verksamhets-
chef Annika Gustafson.

På Lilla Edets vårdcentral kan du förvänta 
dig:
• Att få kontakt samma dag.
• Hög medicinsk kompetens.
• Att du känner dig välkommen.

Allt på ett ställe
Vårdcentralen i Lilla Edet ligger ”mitt i 
byn”. Nära kommunikationer men också i 
samma hus som apotek, socialtjänst, folk-
tandvård, öppenvårdspsyk, arbetsterapi 
och sjukgymnastik.

– Vi utnyttjar det mindre samhällets för-
delar, därför har vi ett gott samarbete mel-
lan oss.

Vårdcentralen erbjuder även infektions-, 

God hälsa hela livet

Vårdcentralen i Lilla Edet – din trygghet när du blir sjuk.

Tel: 0520-48 88 00 
(Tel. tid kl. 07-17 vardagar)

Tel: 1177 (Sjukvårdsråd hela dygnet)
Järnvägsgatan 8 (Mottagning öppen 

kl. 7.30-17.00 vardagar)
www.vgregion.se/vardcentralenlillaedet

astma-, diabetes- samt hjärt-/kärlmottag-
ning.

Vårdvalet
Sedan oktober 2009 har du rätt att själv väl-
ja vilken vårdcentral du vill lista dig på.

Besöken på en vårdcentral där du är lis-
tad kostar hälften så mycket som där du inte 
är listad. 

Ring Vårdcentralen Lilla Edet om du vill 
veta mer.

ANNONSSIDA


