
HÅLANDA. Från Jönkö-
ping till Hålanda.

Från vax och blom-
mor till keramik.

Agneta Gustavsson, 
40, är inte rädd för att 
ta ut svängarna.
Historien börjar egentligen i 
de småländska skogarna, för 
det är där Agneta Gustavs-
son är född. Det senaste ka-
pitlet – och det är ett spän-
nande sådant – skrivs däremot 
i Hålanda. I helgen som gick 
öppnade hon butik hemma i 
källaren, där hon också har 
sin keramikverkstad. På pro-
duktionslistan står det änglar, 
änglar och änglar.

– Jag älskar änglar. De 
passar till så mycket, det är en 
varm och kärleksfull symbol 
som åtminstone jag tycker 
fungerar året runt. Många 
kopplar bara änglar till julen, 
men det tycker jag är fel, säger 
Agneta Gustavsson.

Hennes änglar har vunnit 
popularitet och säljs nu på 
två stora julmarknader i Gö-
teborg, på Kungstorget och 
Liseberg.

– Det är en jättechans och 
jag har förberett mig väl. 
Behövs det fler så har jag i 
lager.

Fast att det skulle bli kera-
mik och änglar var inte själv-

klart i början på karriären.
– Nej, jag studerade vid 

Jönköpings vaxkabinett och 
lärde mig göra vaxskulpturer. 
Tyvärr fick den verksamhe-
ten läggas ner, så jag blev flo-
rist istället.

När vaxet var hennes verk-
tyg testade hon en galen idé.

–Jag skrev ett brev till Ulf 
Lundell och frågade om han 
kunde tänka sig att bli avbil-
dad i vax. Jag fick ett brev till 
svar, säger Agneta och visar 
upp Ulf Lundells hälsning.

Han skrev att mycket kan 

han motstå, men inte fres-
telsen att bli förevigad i vax. 
Dessvärre hann vaxkabinet-
tets undergång före Agnetas 
visioner.

Nu har hon dock förverk-
ligat en annan idé och öppnat 
en butik för hantverk.

– Här hänger inte bara mina 
änglar, utan jag har bett alla 
hantverkare som har något att 
visa upp att komma hit. Till-
sammans tror jag vi kan bli en 
attraktion för kunderna i Ale, 
säger Agneta Gustavsson.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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Mer än bara mäklartjänsten

Det är vi 
som säljer 
bostäder i 
ditt område.

För den stora familjen

ÄLVÄNGEN
En mycket rymlig och välhållen villa med soligt läge. Här fi nns plats för den 
stora familjen eller bara den som tycker om utrymme. Stor altan på baksidan 
huset. Snyggt kök i ek med köksö. Ytterst bra planlösning med stora sovrum och 
mycket goda förvaringsmöjligheter. Både dusch och badkar på övre plan och här 
fi nns även bastu för frusna dagar. 200 kvm. Fristående garage 60 kvm.
Pris 2.950.000:- eller högstbjudande. Ring för bokad visning.

Gulli Hreidarsdottir fortsätter att göra samma sak som 
hon alltid har gjort. Fast lite annorlunda. För henne 
handlar yrket som fastighetsmäklare om att förmedla
hem och inte objekt. Det är egentligen en ganska viktig
skillnad. När ni ska till att byta boende kommer ni att
känna av hennes omsorg för att ge så trygg och bra service
som möjligt. För Gulli tror på att finnas tillhands i alla
steg i processen.

Gulli är en av Ales mest kunniga och erfarna mäklare. 
Det blir så när man har verkat här sedan 1989. Hon vet 
vad som säljer, till vem och för hur mycket. Det som gjort 
att Gulli fortfarande tycker att det är det bästa jobbet för 
henne är att hon hjälper människor att hitta hem som 
passar dem. Det är något som ni ska dra fördel av när ni
vill byta bostad.

Vill ni prata boende med Gulli på GHs Mäklarbyrå, 
ring 0303-74 91 05. 

Samma fast annorlunda

Furuskogsvägen 1, 446 32 Älvängen
Tel: 0303-74 91 05, 0706-59 05 01

www.ghsmaklarbyra.se
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Änglar 
visst finns ns 
de!


