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Kända märken – rätt priser

ÖVER 40 ÅR I BRANSCHEN

349:-
249:-249:-
StreethjälmStreethjälm MTBMTB

24" & 26"24" & 26"
frånfrån

1.995:-1.995:-

3.995:-3.995:-

3 . 5 9 53 . 5 9 5
Finns i armégrön eller svart. 24-vxl. Aluminiumram, Shimano Acera 
bakväxel. Stötdämpare fram.

Finns med fl era mönster

Norra Torget, Älvängen • Tel 0303-746 282

MJUKGLASS

Välkomna!

ÄntligenÄntligen

och

Påsk-
marzipan

Påskgodis

390
/kg

frånfrån

PREMIÄR FÖR 
INDONESISK MAT!

 I ÄLVÄNGEN

0303-74 64 60
Postvägen 7, Älvängen

2
A

GRATIS VÅRRULLAR
Vid avhämtning
av kina- och/eller 
Indonesisk mat.

VÄLKOMMEN!

ÄLVÄNGEN. I torsdags 
var det nypremiär för 
pfager.

I två år har Pernilla 
Fagerholm hyrt in sig 
i Klippotekets lokaler, 
men allt eftersom verk-
samheten har utveck-
lats har trångboddhe-
ten gjort sig påmind.

– Jag kände att jag 
behövde något större 
och när det här tillfället 
dök upp fanns det inget 
att tveka på, säger Per-
nilla som har tagit över 
före detta Auktions & 
Fastighetsbyråns loka-
ler i Älvängen.

Efter att ha varit verksam på 
Hagabadet bestämde sig Per-
nilla Fagerholm att våren 
2005 öppna egen mottagning 
inom friskvårds- och skön-
hetsbranschen. Det har blivit 
en succé och allt fler har upp-
täckt nyttan av att vårda sin 
kropp och sitt välbefinnande.

– Målet med min verk-
samhet är att få mina kunder 
att känna sig fina, att må lite 
bättre, att helt enkelt sätta 
lite guldkant på den emellan-
åt grå vardagen, säger Pernil-
la Fagerholm.

Behovet av större lokaler 
har funnits länge, men det 
var för knappt två månader 
sedan som Pernilla definitivt 
bestämde sig för att överge 
Klippoteket och stå på egna 

ben fullt ut.
– Här har jag möjlighet att 

kunna utveckla min verksam-
het. En nyhet är den egende-
signade klädkollektionen som 
jag tänker satsa på. Kunder-
na kommer att kunna få sina 
kläder måttsydda efter be-
ställning, förklarar hon.

Manikyr, nagelförlängning, 
make up-rådgivning, vaxning 
och massage är andra verk-
samhetsområden som Per-
nilla arbetar med.

– Det har varit oerhört 
mycket naglar för min del, 
men massagebiten har också 
ökat stadigt under det senaste 
året. I mina nya lokaler tänker 
jag dessutom arrangera event-
kvällar och det ska även ges 
möjlighet till skräddarsyd-
da program för grupper som 
vill göra något roligt, avslutar 
Pernilla Fagerholm.

JONAS ANDERSSON

Fagerholm till egna lokaler
– Utvecklar sin verksamhet med kläder

I torsdags höll Pernilla Fagerholm öppet hus i sina nyrenove-
rade och vackert inredda lokaler i Älvängen. Hennes företag 
pfager finns numera att besöka i före detta Auktions & Fast-
ighetsbyråns lokaler.


