
NÖDINGE. Smycka på 
Ale Torg tillhör numera 
en unik skara.

Under veckan som 
gick fick butiken i 
Nödinge in Efva Att-
lings eftertraktade 
kollektion av smycken, 
klockor och glas.

– Det är bara ett 
begränsat antal butiker 
i landet som får sälja 
hennes kollektion, så 
vi är naturligtvis jät-
teglada, säger Anna 
Jacobson på Smycka.

Efva Attling är idag ett av Sve-
riges mest kända varumärken 
utomlands. Hennes smyck-
en bärs med stolthet av bland 
andra Madonna, Jennifer 

Aniston och Sharon Stone.
– Först och främst är det 

hennes silversmycken som 
har blivit oerhört eftertrakta-
de, men hon har även klockor, 
glas och glasögon i sin kollek-
tion, säger Anna Jacobson.

Smycka på Ale Torg 
kommer att saluföra allt i 
hennes kollektion förutom 
glasögon. Förhoppningsvis 
ska det locka en ny kategori 
av kunder till butiken.

– Det finns en enda butik 
i Göteborg som har Attlings 
kollektion. Nu kan alla mo-
demedvetna kvinnor få sitt 
behov mättat på hemmaplan, 
säger Anna Jacobson och till-
lägger:

– Alla hennes silversmyck-
en går även att få i guld för den 

som önskar.
Vad är det som gör Att-

lings smycken så speciella?
– Det finns en stilrenhet 

och hon arbetar mycket med 
symboler och budskap. Varu-
märket är också väldigt starkt 
förknippat med henne själv. 
Dessutom är allt helsvenskt. 
Tillverkningen av smyckena 
sker i Sundsvall och glasen 
görs via Orrefors, berättar 
Anna Jacobson.

Har ni haft mycket för-
frågningar på hennes pro-
dukter?

– Ja, verkligen! Därför 
känns det nu väldigt roligt att 
ha kollektionen på plats i buti-
ken, avslutar Anna Jacobson.

JONAS ANDERSSSON
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FruktFrukt&&
GrönsaksGrönsaks

HusetHuset
Absolut dagsfärska

frukt och grönsaker.
Alltid lågpris, kvalité 
och brett sortiment!

Öppettider:
Vardag 9-20 lördag 9-18

söndag 10-18

34:34:9090/säck

Potatis 10 kg 
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Te  stort sortiment

Vi önskar alla
våra kunder
en Glad Påsk 

Clementiner Handla för 50:-
du får

3 grape
på köpet 

Äpplen 
Royal Gala Grammy Smith Golden

Öppet alla helgdagar

Var vill du bo?

NÖDINGE - Bräckans Väg 7
Friliggande villa, 1 ½ plan med inredd källare. Smakfullt hus med mycket bra läge i Nödinge. 
Bekvämt boende som erbjuder dig ett ljust och rymligt kök, fräscht nyrenoverat badrum (-07).
Boarea 132 m² med 6 rum. m2 garanterat. Tomtarea: 963 m². Pris: 2 275.000 kr som utg.bud.

m2 Hellströms Marie Nord 0303- 180 58
Mobil 0739-50 47 67

www.m2.nu

VÄLKOMMEN IN TILL VÅRT KONTOR! 
 VÄSTRA GATAN 45, TEL 0303-180 50 

Ett smart sätt att skydda säljare och köpare av både bostadsrätter och villor. Ring oss så berättar vi mer.

SKEPPLANDA - Sädesvägen 10
Friliggande villa, 1 ½ plan med källare. Påkostat och rymligt hus med ett mycket bra läge i 
centrala Skepplanda. Stor härlig tomt med plats för både lek och spel. Bergvärme från -04.
Boarea 140 m² med 6 rum. Tomtarea 938 m². Pris: 1 925.000 kr som utg.bud

m2 Hellströms Marie Nord 0303- 180 58
Mobil 0739-50 47 67

* Just nu letar vi efter 
nya hem för 
potentiella köpare. Hur många 
som är intresserade av varje 
bostad ser du på respektive knapp.
             Vill du vara med i Västkustens största 
spekulantregister? Anmäl dig på www.m2.nu, 
så sköter vi letandet åt dig. Vi hörs!
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ALE. Lördag den 28 
april är det dags att dra 
på sig ordentliga gum-
mistövlar och ett rik-
tigt glatt humör. 

Då arrangerar näm-
ligen Ale kommun en 
städdag som ska enga-
gera allmänheten i att 
göra fint i sitt närom-
råde. 

Projektet sträcker sig från 
Skepplanda i norr till Surte 
i söder. På varje station till-

handahålls plastsäckar och 
engångshandskar till allmän-
heten. Dessutom bjuds på 
kaffe, bullar och saft till de 
som deltar i städningen.

– Vi hoppas verkligen att 
det dyker upp folk, annars 
får vi packa ihop allt och ha 
kaffebröd ett halvår framåt, 
säger Anders Alfredsson, 
chef på gatu- och park kon-
toret i Ale.

Alla som deltar får fylla i 
sitt namn på en lista och har 
därmed chans att vinna en 
matkorg som lottas ut. Vin-

naren kommer publiceras 
med namn i tidningen. 

– Vi inbjuder även skolor 
och förskolor att deltaga 
under den här städveckan, 
säger Anders Alfredsson.

 Även bland skolorna lottas 
ett pris ut som innebär att den 
skola som vinner får rusta upp 
skolgården eller köpa något 
till sina lokaler. 

STÄDAD
Sivla Rydberg

silvia@alekuriren.se

Allmän städdag i Ale kommun

Efva Attlings kollektion 
har hittat till Ale Torg

Efva Attlings kollektion av smycken, klockor och glas går nu att köpa hos Smycka på Ale Torg.


