Olof Karls
son kommer
att ansvara
för butiken
Swesports,
Joakim Gus
tafsson står
som ägare.

Ny sportbutik öppnar i Ed
DALS-ED

Om bara några veckor öp�
nar en helt ny sportbutik i
Ed. Det är Joakim Gustafs
son som breddar sitt skogs
företag med ytterligare en
verksamhet.
- Jag tycker helt enkelt att det
behövs en sportbutik till i Ed. Dess
utom är det många som har frågat
mig om inte jag skulle kunna starta
en sådan butik, säger Joakim Gus
tafsson.
Med ett förflutet som elitskid

- Vi kommer att satsa mycket på
löparkläder och ha stort fokus på
löparskor, dessutom funktionsklä
der,

underställ,

skalkläder

med

mera. Vi kommer även att erbjuda
barnkläder, berättar Olof Karlsson.
- Vårt sortiment ska täcka in "en
aktiv fritid" helt enkelt och även
innehålla en friluftsdel.

Däremot

blir det ingen Intersportkopia som
har rubbet.
Joakim Gustafsson flikar in att
det också kommer att bli en butiks
höma med skogsprylar och att det i

åkare har han både intresse och

anslutning till butiken säljs miljö

kunnande kring sport- och fritids

bensin.

kläder/utrustning.
När han för ett år sedan köpte
loss lokaler till sitt företag Svensk
Skogsservice och beslöt bygga till,
satsade han även på en butiksyta i
fastigheten på Gamla Bengtsfors
vägen.
- Vi börjar i lite mindre skala,
men kan bygga ut ytterligare vid

Öppnar under november
Exakt när portarna till Swesports
slås upp är inte helt klart ännu.
Klart är däremot kontrakten med en
lång rad mycket kända varumär
ken,

att

öppningen

sker

under

november månad och att det kom

behov. Mitt mål är att öppna fler

mer att bli något slags invignings

butiker på andra orter, säger Gus

jippo.

tafsson.

- Vi tror på det här, bara vi mark

Ansvaret för butiken har Joakim

nadsför oss rätt. Bland annat pas

Gustafsson lämnat över till Olof

serar ju alla som åker från kusten

Karlsson som anställts för att driva

till fjällen förbi här - dem ska vi

Swesports som den kommer att

försöka locka in, säger Olof Karls

heta. Tillsammans har de bestämt

son.

sig för att satsa på både svenska
och norska varumärken, för att att

Anna Nyberg
0531-52 21 03

rahera kunder på båda sidorna av

anna@dalslanningen.se

gränsen.

