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NÖDINGE. I slutet av 
mars slog Limit upp 
dörrarna till sin butik 
på Ale Torg.

Responsen från kun-
derna har varit succé-
artad.

– Vi har fått en jät-
tebra start och många 
kunder har berömt vårt 
sortiment, säger ägaren 
Jenny Stam.

Limit är en butikskedja på 
rejäl frammarsch i Västsve-
rige. Första butiken öppnade 
Jenny Stam i Sävedalen för 
knappt fyra år sedan, för att 
sedan öppna ytterligare en i 
Olskroken året därpå.

– Det gick spikrakt uppåt 
direkt för butiken i Sävedalen 
och det var väl det som gjorde 
att jag fick blodad tand, säger 
Jenny Stam till Alekuriren.

Från film till kläder
Att Jenny skulle bli butiksäga-
re inom konfektion var emel-
lertid ingen självklarhet. Hon 
arbetade som produktionsle-
dare inom filmbranschen när 
hennes man kom hem och frå-
gade om hon inte skulle öppna 
en klädbutik i Sävedalen.

– Svaret blev nej, precis 
som det blev nästa gång han 
frågade.

Efter en tid ändrade sig 
dock Jenny, med ett förbe-
håll.

– I så fall skulle jag göra 
det på mitt sätt. Min man som 

varit i klädbranschen i över 20 
år skulle inte få lägga sig i, be-
rättar Jenny.

På den vägen är det. Nu 
ansvarar paret för totalt sju 
enheter, varav några är som-
marbaserade längs kustsam-
hällena Lysekil, Grebbestad 
och Strömstad. Den senas-
te i raden är alltså butiken på 
Ale Torg.

Tror på Ale
– Vi tittade först på en lokal 
på Stenungsunds Torg, men 
fastnade sedan för torget här 
i Nödinge. Jag tror väldigt 
mycket på Ale. Det är ett ex-
pansivt område, många unga 
människor och med en god 

tillväxt. Att E45 är en 
prioriterad sträcka för 
Banverket och Vägver-
ket gör inte saken sämre, 
säger Jenny.

Brett sortiment
Sortimentet spänner över 
barn-, dam- och herrklä-
der. Konceptet bygger på 
att erbjuda högsta fashion 
till en vettig prisbild.

– Man ska kunna köpa tren-
diga kläder utan att behöva ru-
inera sig. Vi erbjuder kunder 
många kvalitativa och välkän-
da märken. På damsidan är 
det exempelvis Vero Moda, 
Esprit, Koola Anna och Only 
medan herrarna kan välja 
bland Jack & Jones, Selected 
och Blend. På barn saluför vi 
bland annat Exit, Mexx och 
Me too som är ett nytt fräckt 
märke.

I Limits sortiment ingår 
även skor, leksaker, doppre-
senter och udda accessoarer 
till baby.

– Hittills är vi väldigt nöjda 
med hur försäljningen har 
gått, säger Jenny.

Hur ska man klä sig för 
att vara inne i sommar?
– För damer är det tunika i 
print som gäller. För herrarna 
kommer rutiga badshorts att 
vara högsta mode. De karlar 
som vill vara lite finare kan 
välja rutiga canvasshorts och 
en vit linneskjorta. Barnen ska 
ha mycket färg, säger Jenny.

Slutligen, har ni planer 
för ytterligare någon 
butik?
– Man vet aldrig, vi får se!

Ny trendig butik för hela familjen

PÅ ALE TORG
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Jenny Stam är ägare till 
Limit, som öppnade på Ale 
Torg i slutet av mars. Den 
första tiden i Nödinge har 
varit till stor belåtenhet då 
responsen från kunderna 
varit god.

Bild från Limits invigning den 21 mars i år.

– Limit har etablerat på Ale Torgblerat på Ale Torg

Ale Torg • 0303-22 94 70
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After WorkAfter Work
Köp en öl och ät gratis

Ale Torg • 0303-22 94 70 • I samarbete med Nödinge GK

Köp 1 Öl få 3
Köp 1 CiderCider få 2

Alltid hos Balance: Alltid hos Balance: 
Öl/Cider paketÖl/Cider paket

Glöm 
inte mor

den 27 maj, boka bord och 
överraska med en middag

Varje fredag
Varje fredag

www.vog.se

Anmälan senast den 14 maj
Artister mellan 15 och 19 år

info@vog.se

Skriv till

Tidernas musikevent
                         äger rum på nya 
                                       Västra Orust Gymnasieskola i Ellös
                                                           Vi söker  10 st  deltagare 
                                                                             såväl band som 
                                                                                      soloartister

?

�

19 maj
kl

15-18
Maila: info@vog.se

Västra Orust Gymnasieskola
Glimsåsvägen 11

473 32 Ellös

I juryn sitter:I juryn sitter:

Välkommen att ringa 0304-50810  fråga efter Petra eller OaVälkommen att ringa 0304-50810  fråga efter Petra eller Oa

20072007
Musik EventMusik Event

1:a pris
Inspelning 

av en 
CD-singel

OA Gunnarsson • Ingemar Thorell
Gunnar Jaunupe • Hemlig känd gästartist
OA Gunnarsson • Ingemar Thorell
Gunnar Jaunupe • Hemlig känd gästartist

Inträde 50:-

London, Paris, Glasg
Barcelona, Madrid
Riga, Budapest, 
Prag, Warszawa, 
Dublin, Istanbul,
Berlin, Rom,
Amsterdam, Palma
Flyg + 3 n   
på***htl fr 2985:-
Gäller hela året v bokn i god tid

Reykjavik
5 d........... fr 5.985:-
Rundresor
6-9 d........ fr 13.885:-

med reseledare

på egen hand
Reykjavik
3 n .........  fr 3.365:-

CITY-
SPECIALISTEN

ISLANDS-
SPECIALISTEN

0200-385000
cityspecialisten.se

Boka hos din 
resebyrå eller

0200-385000
islandsspecialisten.se

Ta Friska Tag och 
bli en vinnare!
Jag heter Ann-Sofie 

Jonsson och har fått 
den fantastiska chansen 

att arbeta med Friska Tag i 
Ale ett år framöver, bland 
annat genom att förmedla 
hälsotankar i denna spalt. 
Tjörn är min hemkommun 
och jag älskar att röra på 
mig både ute som inne. 
Jag är hälsopedagog och 
förskollärare med insikt 
om att livet och hälsan bör 
ses ur ett helhetsperspektiv. 
Hälsan har många dimensi-
oner. Du har säkert en egen 
bild av vad hälsa är för dig. 
Här finns inget som är rätt 
eller fel. 
För mig handlar hälsa om 
att må bra och ha tillräck-
liga resurser såväl fysiskt, 
mentalt, socialt som ekono-
miskt för att klara av var-
dagens utmaningar med 
arbete, familj och fritid men 
också för att nå olika per-
sonliga mål. 

Rörelse är en del av hälsan 
och det har vi tagit fasta på 
i Friska Tag. Vi slår ett slag 
för fysiska aktiviteter men 
också för god och hälso-
sam mat. Spring i benen, 
och spritt i kroppen gör oss 
piggare och det ena ger det 
andra och tvärtom.
Det bästa av allt - det är 
aldrig för sent att börja. 30 
minuter varje dag om du 
är vuxen, allt på en gång 
eller tio minuter i taget 
eller 60 minuter om du 
är barn. Detta vill vi från 
Friska Tag uppmana er att 
göra, särskilt veckorna 19-
22. Hämta ditt Aktivitets-
kort, rör dig, skicka in och 
vinn fina priser. Första pris 
blir en Spa-helg som passar 
just dig. 

Hämta kortet redan på 
måndag på apoteket i Nö-
dinge eller Älvängen, vård-
centralen och folktand-
vården i Bohus, Nödinge, 
Älvängen eller Skepplanda 
och på Ica i Älvängen och 
Nödinge.

Friska Tag finansieras av 
Västra Götalandsregionens 
Folkhälsokommitté i sam-
verkan med Ale kommun, 
Alekuriren, Ica i Älväng-
en och OK Alehof. Vi i Ale 
vill nu gå före och visa hur 
man kan SATSA FRISKT 
och få med så många som 
möjligt.

Dietisten Hanna och jag 
kommer att finnas på Ica 
Älvängen torsdag eftermid-
dag (16-19) och fredag för-
middag (11-14) för att in-
spirera och ge enkla tips 
och råd. 
Kom gärna in och hälsa på 
Hanna och mig på Ica!

”Lyfter man blicken finns 
det inga gränser”.

Mors Dag Middag
Söndag 27 maj

Boka gärna bord!

Ann-Sofie Jonsson


