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Jag blir alltid glad när det är du som sitter i
kassan. Ett värmande leende och lite
småprat om biodling är faktiskt precis vad
en trött småbarnsförälder behöver när en
just handlat blöjor för x antal kronor.

                                           Jenny

Inga, du har en fantastisk förmåga att se
alla människor, ge energi och glädje och
dela med dig av dig själv. Tänk om alla var
som du, då skulle kanske resten av världen
vara en lika vacker plats som Bagis.

                                            Elin

Mina vänner i Örnsberg berättade för flera år sen att de
hade en så underbar kassörska på Konsum där. Så kom
jag till Bagis och du fanns HÄR! Det tackar vi för!
Fantastiskt att det finns såna glädjespridare som du
Inga! Du har gjort mig glad många gånger genom åren.

                                          Sara



Inga du är både trygghet och
glädje i vardagen för mig!

                                        Isa

Är född här i Bagis och bor kvar här och
Inga har funnits där i affären i alla år men
när jag var liten så hette affären Wiklunds
och där fanns hon oxå lika glad och trevlig
då som nu.

                                            Marie

Blir alltid glad när jag ser att
du jobbar, kram på dig.
                                                   Annika

Heja Inga!
                                 Sebastian



INGA, du är den trevligaste
kassörskan jag träffat.
Du är BÄST helt enkelt!
                                          Elin

Alltid så glad, vänlig
och hjälpsam!
                                    Renée

Så underbart att se dig i kassan, man blir
alltid så glad och du får en att känna sig
sedd. Det du gör är otroligt viktigt!

                                           Ida

Hej! Hon fick mig nästan att flytta till Bagis. Minns
första gången jag handlade där och fick hennes
varma, pliriga, underfundiga blick tillbaka o några ord
också o hennes underbara lilla speciella skratt. Hurra
för Inga! Vi har pratat mycket under årens lopp! O
resten av min familj också.

                                     Emika



Hej Inga! Du gör mig glad innan,
under och efter besöket på
Konsum!

                          Christopher

Glatt bemötande och lite extra
omvårdnad får man allt!!! Inga!
                                        Maria

Inga. Du är alltid så glad
och vänlig. Tänk om fler
vore som du!
                                   Vendela

Inga du är min idol!!
                                      Alexandra



Long live Inga!
                                   Katarina

Tack för att du
lyser upp vardagen!
                                  Karin

Du lyser upp
med din närvaro!
                               Eleni

Inga, utan dig skulle jag
välja ICA!

                            Marianne



Inga, det är alltid så fint att handla av
dig. Det känns som att du ser alla och
har extra tid till alla.
Hoppas du kommer vara kvar länge!

                           Ann Sofie

Du gör mig glad, fina Inga!
                            Sahar

Ett rungande leve för Inga, som med glädje och
charm gör vardagshandlingen till ett litet nöje.
Du förhöjer Bagis med din blotta närvaro!

                                       Stina

Inga, om du är på plats så
väljer jag alltid din kassa.
Du gör mig glad.

                   Anna



Ditt leende värmer upp

hela Bagis - året om. Tack!
PS. Jag har också säkra källor som säger att

det finns de som kommer ända från Skarpnäck för

att handla av dig! DS.

                                       Patrik

Tack Inga! Jag väljer din kassa för att
ditt glada sätt sänker min puls och
påminner mig om att även dagliga
måsten innehåller glädje.

                  Sara

Alla får plats under ditt paraply, du gör
ingen skillnad på vem man är. Ett stort tack
för att du förgyller min dag, Jag väljer alltid
din kassa om du jobbar.

Anders

Väljer din kassa även om den har längst
kö. Du vägrar stressen och ditt leende
sänker en hög arbetspuls - så befriande.

                                   Isabel



Hoppas att du aldrig slutar på Konsum!
Ditt bemötande är alltid trevligt och
man blir glad bara av att se dig.

                               Victoria

Tack Inga, för att du ser på alla med
samma värme. LIten som stor, gammal som
ung. Du ser dem alla, och det inspireras jag
av! Coop ska vara glada att de har dig!

                                          Anna

Jag går alltid därifrån med
ett stort smajl på läpparna.
Tack för att du finns.

                     Lotta

Jag tycker Inga är en av världens
trevligaste expediter. Jag nominerade
henne till en tävling för trevliga expediter
som någon tidning höll för några år sedan.

                                     Linda



Jag ställer mig alltid i kö hos Inga.

Det fina leendet och välkomnandet får en

att känna sig så sedd! TACK!!!
                                  Anita

Att ta med sig ett varmt hjärta till
jobbet år ut och år in och dela med sej av
värmen till oss alla, det är stort. Tack!
                                                 Liselotte

Inga, du är en sann vardagshjältinna
som gett så mycket positivt till dina
kunder genom alla år.

                               Eva-Kajsa

Ja, hon är juu såå goo! Har jag sagt till henne oxå
när jag va nyinflyttad för typ 8 år sen å även lite
då å då under alla år, men hon e verkligen värd att
höra det igen Bagis egna lilla *solstråle* e hon!
Alltid så go å gla å snäll å omtänksam å
hjälpsam!!! En riktig glädjespridare!

                                       Anna



Tack Inga för att du finns!
Och din honung är jättegod!

                      Helena

Hej Inga! Alltid lika glad och hjälpsam. Jag vill
också passa på att ge en eloge till alla
medarbetare på Konsum för att de är trevliga,
kunniga och villiga att hjälpa till.

                                     Josefin

Hej Inga! Jag har handlat många gånger av dig
på lilla och stora Konsum. Du har ett härligt
sätt, glad och lite finurligt. En glädjespridare är
du för oss kunder och säkert också för dina
duktiga arbetskamrater.

                                                 Ina

Konsum-Inga slår ICA-Stig

7 dagar i veckan!

Erik



Hej Inga! Du är så glad och har
stor omtanke om alla dina kunder,
stora som små. Tack för det!
                                                  Anna

Inga du är så härlig! När du jobbade på Lilla Konsum lärde

sig våra barn att handla där. De tyckte att det var så roligt

att få handla själva någon mjölk eller en glass. Många

gamla kunde också klara att gå till affären. Sedan under

stora protester försvann Lilla Konsum och där är nu

bostad. Du är alltid så glad och får så många på gott

humör! Kram från familjen Andersson!

                   Cina, Hasse, Anna & Frida

Tack Inga för
att du finns!

                                  Anders


