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VÄLJ RÄTT SKO
FÖR DINA FÖTTER

Onsdagen den 26
september finns
representant från 
Fotlabbet hos Team 
Sportia mellan
kl 14-19

Vi hjälper
Dig välja rätt

sko och 
inlägg för Dina

fötter med  hjälp
av Fotscanner

TIDSBOKNING
KAN GÖRAS 

PÅ TEL. 0303-74 86 16

Se annonserbjudande 
nästa vecka!

ALLA DAGAR 8-22  • ICA Kvantum Ale Torg, Nödinge • Tel 0303-97500
 Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, sjukdom eller leverantörsförseningar. Priserna gäller 17-23/9 2007.

På fredag 21/9 träffar ni Hanna, dietist, och Ann-Sofi , 
hälsopedagog, från Friska Tag kl 12.30-15.30.
Du får smaka en härlig Smothie och Müsli och får svar 
på dina frågor om kost och hälsa.

På torsdag och fredag bjuder Kerstin på 
krämig fi sksoppa.

Missa inte!
...vårat fl ygblad med massor av 
fi na erbjudanden och Pelle 
Johanssons härliga recept 
”Barnens knapriga kyckling i ugn”.
Här är några av 
ingredienserna...

Välkomna in! hälsar Marianne och alla medarbetare

på ICA Kvantum

Kerstin Tilan-
der tog över 
Älvblomman i 
Älvängen efter 
Katarina Jo-
hansson den 15 
maj i år.

Kerstin fick sin drömbutik
ÄLVÄNGEN. Kerstin Tilander tog i 
våras över Älvblomman – drömbuti-
ken enligt henne själv.

Nu har hon format den efter sina 
egna önskemål.

– Det var redan från början en väl-
digt fin butik, men jag har satt min 
egen prägel på den, säger hon.

Officiellt tog Kerstin Tilander över butiken 
redan 15 maj, men hon har själv bett att få ligga 
lågt.

– Jag kom hit precis när plantsäsongen bör-
jade och såväl mors dag som examen stundade. 
Dessutom ville jag göra om lite innan jag pre-
senterade mig på allvar, förklarar hon.

Det är långt ifrån en nykomling som har 
stämplat in. Första butiken startades i Torslan-
da innan hon och maken Sven gav sig i kast med 
sitt livsverk Tuve Blommor.

– Sven och jag har alltid jobbat ihop, därför är 
Älvblomman på så vis en ny utmaning. Nu står 
jag för första gången på egna ben eftersom Sven 
har slutat, berättar Kerstin.

Hon intygar att det är en tung, men rolig 
börda att bära som ansvarig för en blomsterbu-
tik.

– Det är underbart att jobba med levande ting, 
men visst undrar jag ibland vad som driver mig. 
Komma hem elva på kvällen och kliva upp kvart 
i fem nästa morgon för att vara i tid till partihal-
larna. Det här jobbet är en livsstil.

Kerstin bor i Hisings Backa, men känner sig 
redan hemma i Älvängen.

–Jag har alltid gillat den här butiken. Jag hjälp-
te Katarina vid några tillfällen och när hon sedan 
ville sälja kunde jag inte motstå, erkänner Ker-
stin. 

Det är inte heller vilken butik som helst hon 
har köpt. Älvblommans historia tillhör de stol-
taste i samhället. Svenssons blommor startades 
redan 1923 och fick namnet Älvblomman i sam-
band med ett ägarbyte 1986. 

Att historien stämmer kan Marianne Beijer 
intyga. Hon har jobbat i butiken i 40 år.

– Ja, hon är en klippa, utan henne hade det 
varit tufft att ta över rodret, säger Kerstin som 
numera också är blomsterbud.

– I en liten butik får man göra allt, men att 
köra ut blommor är tacksamt. Alla blir så glada 
och det förstår jag för blommor är livet.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ


