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Mässan arrangeras av

ÄLVÄNGEN. Butiksäga-
rens barn har fått ge 
namn åt affären.

På lördag öppnar 
Elvis & Elina i före 
detta Rackarungars 
lokaler i Älvängen.

– Det har varit en 
dröm, nu får vi se om 
det kommer att fung-
era, säger Teija Kuusi-
nen.

Teija Kuusinen arbetar dag 
som natt för att allt ska hinna 
bli klart till lördagens premi-
äröppning av Elvis & Elina. 
Väggar ska målas, butiks-
inredningen sättas på plats 
och kläder 
packas upp.

– Jag 
hinner inte 
att få kläder 
från alla le-
verantö-
rer till invigningen, men det 
kommer att bli bra ändå. För-
hoppningsvis ska jag hinna få 
färdigt alla bestyr, skrattar 
Teija.

Teija bor i Älvängen och har 
länge drömt om att få starta 
eget, däremot har hon inte 

vetat inom vilken bransch.
– Men så blev jag farmor 

för ett år 
sedan.
Man skulle 
kunna säga 
att det är 
barnbar-
net Jacks

förtjänst till varför jag står 
här idag, säger Teija och fort-
sätter:

– Det var när jag började 
titta på bebis- och barnkläder 
som jag insåg hur stort utbu-
det var. Jag blev verkligen fas-
cinerad och insåg att detta var 

något som attraherade mig.
Teija Kuusinen har de se-

naste åren arbetat som studie- 
och yrkesvägledare i Kungälv, 
men har nu fått tjänstledigt 
under ett år för att förverkli-
ga sin dröm.

– För mig var det själv-
klart att affären skulle ligga i 
Älvängen, det är här som jag 
känner mig hemma. Orten 
växer dessutom och jag vill 
även att det kommersiella ut-
budet ska hänga med i utveck-
lingen. Vi ska ha ett levande 
samhälle, säger Teija.

– Målgruppen blir densam-

ma som för Rackarungar, dä-
remot kommer utbudet att 
bli aningen annorlunda. Jag 
kommer att erbjuda kunder-
na lite tuffare kläder av ett 
antal märken som inte salu-
förs av någon annan butik i 
Ale, säger Teija.

Känns det bra inför in-
vigningen?

– Ja, det ska bli roligt. Det 

känns som om jag kastar mig 
ut i det fria, utan att veta var 
jag kommer att landa. Jag tror 
dock stenhårt på den här af-
färsidén, avslutar Teija Kuu-
sinen.

Affär med 
tuffa barn-
kläder
öppnar i 
Älvängen

LYCKA TILL
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Teija Kuusinen plockar bland alla de barnkläder som ska vara 
prismärkta och klara till lördagens invigning av Elvis & Elina, 
som öppnar i före detta Rackarungars lokaler i Älvängen.

I onsdags eftermiddag arrangerade SPF Alebygdens Pensionärsförening modevisning. Ett 
drygt 100-tal medlemmar hade hörsammat inbjudan och bänkat sig i Smyrnakyrkan. Manne-
kängerna var hämtade från de egna leden och plaggen som visades upp kom från lokala buti-
ker. På bilderna är det Barbro Birgersson respektive Karl-Jonas Englund som demonstrerar 
vårens klädmode.
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Välbesökt modevisning 
för SPF:s pensionärer

Coca Cola-flaskan gjorde 
succé vid invigningen av 
Västra Götalandsregio-
nens utställning på svenska 
ambassaden i Washington 
DC.  Fram till mitten av juni 
har Glasbruksmuseet lånat 
ut en Coca Cola-flaska för 
att locka amerikanska besö-
kare till Västsverige. 

I utställningen på Sveri-
ges nya ambassad i Washing-
ton, för övrigt ritad av Gert 

Wingård som också ritat Ale 
Gymnasium, finns Surte och 
Ale representerat med Coca 
Cola-flaskan. Under drygt 
två månader presenterar Visit 
Sweden olika delar av Sveri-
ge. Västra Götalandsregio-
nen har ett eget tema – kul-
turturism.

600 specialinbjudna gäster 
fanns i huset i samband med 
invigningen.  Bland de som 
stannade till i Västra Gö-

talandsregionens monter 
om  kulturturism var förvå-
ningen stor över flaskan från 
Surte, en svensk inblandad i 
att skapa en av Amerikas främ-
sta symboler. 

I mitten av juni är flaskan 
tillbaka på sin plats på Glas-
bruksmuseet i Surte efter ut-
flykten till landet i väster. 
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Museets Coca Cola-flaskan 
gör succé i Washington

Inte ens  Sveriges USA-ambassadör Jonas Hafström visste 
historien bakom flaskans tillkomst.

>> Det har varit en dröm, 
nu får vi se om det 

kommer att fungera. <<


