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ÄLVÄNGEN. Ove Carls-
son blev första kunden 
att handla i Jysk nya 
butik i Älvängen.

Strax efter klockan 
nio på tisdagsmorgonen 
gick han ut med bords-
tabletter och en duk 
under armen.

Dessutom förärades 
han med en kudde, som 
personalen delade ut till 
de 50 första kunderna.

I tisdags morse var det öpp-
ningsfest när Jysk slog upp 
portarna till sin nya butik. Ett 
tiotal kunder stod i kö utanför 
entrén och sedan fylldes det på 
med en stril ström av kunder 
under hela invigningsdagen. 
Det allmänna omdömet var 
positivt och många uttryckte 
sin förtjusning över den större 
och betydligt mer luftigare af-
färslokalen.

– Här är jättefint. Det är 
rymligt och det är lätt att 
orientera bland hyllorna, 
säger premiärkunden Ove 
Carlsson från Älvängen.

Butikschef Carina Brei-
densjö, som upplevt några 
hektiska dagar inför öpp-
ningsfesten, såg belåten ut 
när hon hälsade välkommen.

– Det har varit mycket 
arbete, men faktum är att 
slutresultatet blev ännu lite 

bättre än vad vi vågat hoppas 
på. Det känns väldigt fräscht, 
säger Carina Breidensjö och 
fortsätter:

– Den stora skillnaden, 
jämfört med butiken som vi 
hade på andra sidan vägen, 
är att vi nu har breda gångar 
som innebär att kunderna lätt 
kan ta sig fram. Det blir också 
betydligt mer lättarbetat för 
oss i personalen.

Är utbudet av varor det-

samma som tidigare?
– Ja, vi erbjuder samma 

produkter som alla andra 
Jysk-butiker. Vi kan dock ha 
framme och visa fler saker 
nu.

Hann ni få färdigt allting 
till premiären?

– Vi har haft leveransförse-
ningar av en del inventarier, 
men i det stora hela har det 
fortskridit som planerat.

Under öppningsfesten 

bjöds alla besökare på fika. 
Barnen erhöll även gratis 
godis och ballong.

FOTNOT. Säljytan för den nya buti-
ken är 950 kvadratmeter att jäm-
föra med den tidigare som uppgick 
till 750.

Jysk invigde ny affärslokal i Älvängen
– Ove Carlsson blev första kunden
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Ove Carlsson från Älvängen blev den första att fynda i den nya Jysk-butiken. Öppningsfesten till ära bjöds alla barn på godis. Här är det Tiffany 
Mogren, 3 år från Älvängen, som tar för sig av godsakerna.

Jysk har flyttat, men inte särskilt långt. I tisdags var det 
öppningsfest för den nya butiken, som bara ligger ett stenkast 
från det ursprungliga affärsläget i södra Älvängen.

Söndag den 11 maj pre-
senterar P2 en konsert 
med de vinnande bidra-
gen i ”Unga komposi-
törer” – en tävling för 
ungdomar upp till 15 år. 

De sju finalisterna är i 
åldrarna 9 till 15 år. 

Konserten spelas in 
på Palladium i Växjö 
på fredag och bland 
deltagarna märks Elis 
Räätäri Nyström, 10 år, 
från Nödinge.

– Vi har letat land och rike 
runt efter barn som skriver 
musik och hittat de mest fan-
tastiska kompositioner, säger 
pianisten Per Tengstrand.
Det är Per som har knäckt 
idén till konserten ”Unga 
Kompositörer” som är en del 
av festivalen ”Tengstrand 08” 
i Växjö.

Under hösten gjordes ett 
utskick till kulturskolor runt 
om i landet med en uppma-
ning om att barn upp till 15 
år som själva skriver musik 

skulle skicka in sina bidrag. 
Kraven på bidragen var att de 
skulle vara akustisk musik och 
framföras av barnen själva. 
Bland de inkomna bidragen 
har Per och hans jury sedan 
valt ut sju stycken ”vinnare” 
som nu får komma till Växjö 
och medverka vid konserten 
som spelas in av SR P2.

Bland de som medverkar 
finns både pianister och vi-
olinister samt några sångare. 
Ett bidrag är till och med skri-
vet för en hel stråkkvartett. 
Barnen och deras föräldrar 
kommer till Växjö dagen före 
konserten och kommer då att 
bli coachade av Per Tengs-
trand.

10-åriga Elis Räätäri Ny-
ström från Nödinge spelar 
piano och kommer själv att 
framföra sina stycken ”Finns 
det liv på mars” och ”Kung-
ens Sal”

Hur kom det sig att du 
började komponera?

– Jag satt och tryckte på 
tangenterna och så kom det 
bara, säger Elias.

Hur känns det att vara 

med i Unga kompositörer 
och höras i radio?

– Kul!
Vad gör du när du inte 

komponerar?
– Mera aktivt spelar jag fot-

boll, handboll, dansar balett/
showdans och gör läxor. Det 
händer att jag spelar inneban-
dy, cyklar och så vidare.

Hur tänker man när man 
ska gå in på scen, hur koncen-
trerar man sig, hur tyglar man 
sina nerver och hur tackar man 
för applåder? Det är några 
av de många frågor som Per 
Tengstrand ska få svara på, 
så att barnen ska kunna göra 
sitt allra bästa när de väl står 
i rampljuset. Konserten pre-
senteras av Pernilla Eskils-
dotter som också kommer att 
intervjua barnen på scen. 

”Tengstrand 08” ’är en 
festival som nu kommer till-
baks för andra gången. Första 
gången den ägde rum var 
våren 2006. 

FOTNOT. Konserten sänds i SR P2 
den 11 maj klockan 13.00-14.00.
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Unga kompositörer 
hörs i Sveriges Radio
– Elis Räätäri Nyström från Nödinge en av deltagarna

Vårbal? Vårfest? Vårfin? 
Titta in till oss så hjälper vi dig.

Mad
de

Hele
ne

Ann
eli

e

Mon
ica

Ann
ika

Mika
ela

Ring 0303-74 88 93 Repslagarevägen, Älvängen

Älvängen


