
Vi gör varje dag lite enklare för dig

Skoghall Öppet alla dagar 8–22 •  Telefon 054-517 005



När jag började planera ombyggnaden tänkte jag hela tiden på en-
kelheten och färdiga matlösningar. Därför anställde jag en kock 
och började sälja färdiga varma luncher mellan 11.00 och 14.00.  
Senare på dagen har vi olika teman veckans alla dagar, som paj-
onsdag, tacotorsdag och filéfredag. 

En annan succé finns i fiskdisken och är räkfrossan som vi har var-
je fredag. Även vår salladsbuffé är uppskattad och den står fram- 
dukat alla butikens öppettider. Vi säljer sedan länge festbrickor och 
smörgåstårtor, men det som är nytt är varm catering, en mixad fi-
lébricka med potatisgratäng och goda såser samt en grönsallad, 
för endast 149 kr per portion.

Den nya butiken börjar kundvarvet med en stor blomavdelning. 
Därefter möts du av en enorm fruktavdelning med frukt från jor-
dens alla hörn. I den tolv meter långa delidisken finns det mesta av 
varm och kall färdigmat, manuell charkdisk och en manuell fisk-
disk.

Bageriet är något utöver det vanliga och bakar egna goda bakelser, 
tårtlängder och en massa goda kaffebröd. Och i en av utgångskas-
sorna kan du utföra dina postärenden.

I slutet av 2011 blev jag årets företagare i Hammarö kommun – en 
fantastiskt fin utmärkelse till både mig och min fantastiska perso-
nal. Utan dem vore detta omöjligt!

Välkommen in till oss på Ica Supermarket. Här hittar du ett komp-
lett utbud för både vardag och fest.  Vi ses i butiken! 

Hälsar Urban, ICA Skoghall

Nu äntligen är butiken klar!

HEMGÅRDEN
sedan 1894

EN GOD HISTORIA

August Larsson Charkuteri AB • Älvdalsvägen 35, 683 93 Råda

	 Alltid Svenskt kött
	 Alltid naturligt rökt med alvedsflis och enris – det känns på smaken
	 Lokalproducerat i Värmland sedan 1894
	 Reg. varumärke Hemgården sedan 1977
	 Inga onödiga tillsatser
	 Flerfaldigt prisbelönta charkprodukter i    
 Chark-SM 2004, 2006, 2008, 2010
	 Gå in och gotta dig bland recepten på  
 www.hemgardenchark.se 
	 Nu finns vi även på facebook, gå in och gilla oss

Vi projekterar, bygger och servar 
kylanläggningar.

Kontakta oss på tel 020-50 40 50
www.huurresweden.se



Hos oss hittar du färdiga måltidslösningar till fes-
ten, kalaset eller företagseventet, lagade med om-
sorg på fräscha råvaror. Vi gör bland annat varma 
rätter, filébrickor, maffiga uppläggningar och frä-
scha smörgåstårtor. Genom att beställa vår cate-
ringservice får du mer tid för annat. 

Vi kör ut beställningen eller så hämtar du den i buti-
ken. Senast två dagar innan vill vi ha din beställning. 

Vi fixar festen

Hammarö 
- en ö att bo och leva på

 Vi hjälper dig och 
ditt företag. 



Välkommen till ICA  
Supermarket Skoghall!

Urban med personal

Din lokala  
klimatentreprenör!
www.flaktteknik.se

urban.svensson@supermarket.ica.se

www.ica.se/skoghall

Skoghall Öppet alla dagar 8–22 •  Telefon 054-517 005
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