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ALVHEM. Att öppna en 
klädaffär i Alvhem vore 
dömt att misslyckas.

Men att det går har 
Tina Holst Önneby bevi-
sat.

BellaDonna är butiken 
som vänder sig till kvin-
nor som föredrar lugnet 
och den personliga ser-
vicen framför storsta-
dens shoppingcenter.

Tina Holst Önneby är åter-
försäljare för Green House, 
ett danskt klädföretag vars 
koncept kan jämföras med 
Tupper ware.

– Det handlar om hem-
försäljning. Jag startade med 
detta 2006 och det innebär 
att jag åker runt och visar 
klädkollektionen alternativt 
arrangerar visningar hemma, 
berättar Tina.

Som ett komplement till 
sina visningar har Tina Holst 
Önneby, sedan knappt ett år 
tillbaka, en butik hemma i 
källaren på Lokvägen. Bel-
laDonna håller öppet tre 
timmar varje onsdagskväll.

– Butiken har underlättat 
mitt arbete. Nu sker 90 pro-
cent av alla bokade visningar i 
butiken. Att jag dessutom kan 
hålla öppet affären en kväll i 
veckan för allmänheten är en 

bra möjlighet att locka nya 
kunder, säger Tina som också 
arbetar som miljö- och kvali-
tetssamordnare.

Några storslagna planer 
med BellaDonna finns inte. 
Green House tillåter inte sina 
återförsäljare att ha butiker i 
köpcenter och liknande.

– Green House har åter-
försäljare över hela landet 
och totalt i elva länder i 
Europa. Störst vikt läggs på 
den personliga kontakten, 
säger Tina.

Utöver Green House salu-
för Tina även det svenska 
märket Mingel. Förutom 
kläder tillhandahåller Bel-
laDonna också ett begränsat 
urval av väskor och smycken.

– Målgruppen är kvinnor 
från 30 år och uppåt. Jag har 
inte alla storlekar i alla plagg 
på lager, men det går alltid att 
få hem, säger Tina.

I april fanns Tina med på 
Alemässan, vilket gav en väl-
digt positiv respons.

– Jag träffade många män-
niskor som visade intresse för 
det koncept som jag erbjuder. 
Man ska inte vara rädd för att 
boka sin egen tid hos mig, 
det är därför jag finns. Att få 
ha visningar för diverse olika 
tjejgäng är jätteroligt, avslu-
tar Tina Holst Önneby.

Klädbutik långt från 
storstadens stress
– BellaDonna i Alvhem har hittat sin nisch 

I ALVHEM
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Det är långt ifrån alla som känner till att det finns en klädaf-
fär i Alvhem. Tina Holst Önneby driver BellaDonna, som håller 
öppet för allmänheten en gång i veckan.

Var vill du bo?

NÖDINGE - Hägers Gränd 17
Letar du efter ett bekymmerfritt och barnvänligt boende? Här i populära Backa Säteri hittar du detta 
ljusa och moderna bostadsrättshus. Utsikt mot den nya golfbanan från uteplatsen. Läcker solterass 
på carportens tak. Boarea ca 116 m² med 5 rum och kök, varav 3 sovrum. Månadsavgift: 5.128kr. 
Pris 1.800.000:- som utg.bud

m2 Marie Nord Direkt/ mobil 0303- 360 364

NÖDINGE - Lillbacka
Bekvämt och trivsamt parhus i populära 
Lillbacka. Barnvänligt boende m härlig uteplats 
gränsande mot grönytor. Boarea ca 114,5 m² 
med 4 rum o kök. Månadsavgift: 4.786kr.
Pris 1.150 000:- som utg.bud

m2 Marie Nord 
Direkt/ mobil 0303- 360 364

BOHUS - Sörgårdsvägen 8
Rymlig o ljus lgh i trivsamt område. Tre sovrum o 
stort vardagsrum samt kök, gästtoalett o rymligt 
badrum med egen tvättavdelning. Förening med 
god ekonomi. Månadsavgift: 3.857kr
Pris 925.000:- som utg.bud

m2 Marie Nord 
Direkt/ mobil 0303- 360 364

VÄLKOMMEN IN TILL NÅGOT AV VÅRA KONTOR! 
ALE: ALE TORG 14, TEL 0303-360 360

KUNGÄLV: VÄSTRA GATAN 45, TEL 0303-180 50 

Hej,
Vi är dina lokala bostadsmäklare i Ale. Vårt mäklar-
team är specialiserat på bostäder i just ditt område 
och har hjälpt många med en rad lyckade försäljningar. 
Vill du veta mer, ring oss på tel 

Ale Torg 0303-971 50
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Starta ett friskare liv!
Mivitotal- Ett komplett 
kosttillskott med mer än 
100 vitaminer och 
mineraler. 
Allt du behöver 
för att orka.

Årets
kosttillskott

för femte gången
2006


