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ÄLVÄNGEN. En unik 
butik för män.

Så marknadsförs 
Figaro – Älvängens nya 
klädaffär.

Mor och son, Emanuel 
och Anne Stensson, har 
öppnat verksamhet i 
gemensamma lokaler.

I förra veckan var det pre-
miäryra hos Figaro. T-shirt, 
jeans, klockor, smycken och 

andra accessoarer domine-
rar utbudet i den nyöppnade 
klädbutiken.

– Vi vänder oss i första 
hand till unga män. Vi erbju-
der tuffa och trendiga kläder 
där jag har valt en kollektion 
utifrån eget tycke och smak, 
säger Emanuel Stensson.

– Det är street, skate och 
hip hop som gäller.

Förutom butiksägare kan 
Emanuel Stensson även ti-

tulera sig designer. Han 
ritar tryck till t-shirtar som 
mamma Anne sedan syr upp.

– Jag gör en provmodell 
och lämnar sedan arbetet 
vidare till en firma i Ulrice-
hamn. Det är roligt att Ema-
nuel kan ha ett eget märke, 
säger Anne.

I samma fastighet, bakom 
kassadisken, har Anne Stens-
son renoverat en lokal för sin 
verksamhet. Annes konsult 
& design startades upp 2004 
och inriktar sig på gardiner, 
persienner och solskydd.

– Efter fyra år tyckte jag 

det var dags att flytta hemi-
från. Nu ges jag en bättre 
möjlighet att visa upp mig 
för privatpersoner och före-
tag. Det ska bli skoj att se vad 
den här satsningen ger, säger 
Anne.

Slutligen en undran om 
namnet Figaro?

– Det är namnet på vår 
katt, så vi lät döpa butiken till 
samma namn, avslutar Ema-
nuel Stensson.

Fy katten vilken fräck butik!
– Figaro har öppnat i Älvängen
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Phönix-Hotel Seeblick ★★★★    
Det 4-stjärniga Hotel Seeblicks historia 
går ända tillbaka till 1866 och här bor 
man strax vid stranden med utsikt 
över Wismarbukten och ön Poel. Här 
kan ni njuta av den friska havslukten 
och lyssna till de böljande vågorna 
skvalpa, medan ni spatserar på den 
350 m långa båtbron Seebrücke eller 
går en tur vid segelbåtshamnen. Ni 
kan också använda er av rabatten på 
entrén till Erlebnisbad Wonnemar (4 
km), ett 15.000 kvadratmeter stort 
vattenland som är ett rent paradis 
för vattendjur i alla åldrar: Här finns 
både vågbassäng, vattenrutschbanor, 
bastulandskap och möjlighet för sköna 
wellnessbehandlingar. Från hotellet 
är det endast några få kilometer in 
till Wismars stämningsfulla gamla 
stadsmitt, där man kan se de tydliga 
spåren från stadens forntid som rik och 
central hansastad under medeltiden. 

Valgfri ankomst
fram till 21.12.2008 samt i perioden
4.1.-28.6.2009 och 1.10.-21.12.2009.

Pris per pers. i dubbelrum

1.699:-
• 3 x övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 1 x 2 rätters middag/buffé
• 2 x 3-rätters middag/buffé
• 1 x välkomstdrink
• 15 % rabat på entré til 
 “Erlebnisbad” Wonnemar

Kör-själv-resor med

Strandhotellet i Wismar

www.happydays.nu eller ring 020 79 33 84  
Öppet vardagar kl. 8.00 - 15.30. 

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

BESTÄLL NU PÅ:

   
  Teknisk arrangör:

Barnrabatt: v. 2 be talande vuxna.
Expeditionsavgift kr. 60:-.

Centrumhotell i Berlin

Enkelrum kr. 1.449:-. Voksen i ekstrasäng 699:-. 
Avbeställningsskydd: Per vuxen kr. 45:-/Per barn kr. 35:-.  

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
• 1 x välkomstdrink

Pris per pers. i dubbelrum

 899:-
3 dagars weekend på 3-stjärnigt 
hotell vid Kurfürstendamm

Hotel Imperial Berlin ★★★

Önskar ni att bo där mycket händer runt 
omkring och endast ha några få hundra 
meter från Kurfürstendamm i centrum 
av det tidigare Västberlin, är Hotel 
Imperial helt perfekt. Kurfür-stendamm 
är Berlins svar på Champs Elysée – här 
finner man caféer och restauranger 
samt massvis av olika butiker med allt 
från Gucci till H&M. Här finns också en 
av världens mest artrika zoologiska 
trädgårdar – Berlin Zoo, med den 
berömda isbjörnen Knut och den 
sönderskjutna Gedächtniskirche som 
ligger på kort avstånd från hotellet. 
Och har ni lust till att utforska ännu fler 
ställen, ligger både S- och U-bahn nära 
hotellet – därmed är ni snabbt framme 
vid några av Berlins andra sevärdighe-
ter som t.ex. Alexanderplatz med det 
markanta Fernsehturm, som kan ses 
nästan från överallt i Berlin.

4 dagars semester på 4-stjärnigt 
hotell i Mecklenburg

Valfri ankomst
i perioden 1.11.-26.12.2008 samt
4.1.-29.3.2009 och 1.7.- 14.8.2009.

Hotel Temperance

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-14 år ½ pris

i förälders rum.
Max. 1 barn 6-14 år ½ pris 

i förälders rum.

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-5 år gratis

i förälders säng.
Max. 2 barn 6-14 år ½ pris 

i förälders rum.

Som läsare av Alekuriren får du 
dessa speciella läsar erbjudande. 
Upplys reskoden vid beställning 
– så får du automatiskt rabattpriset.

Enkelrum kr. 2.499:-. Avbeställningsskydd:
Per vuxen kr. 85:-/Per barn kr. 45:-.  

Hotel Imperial Berlin 

Phönix-Hotel Seeblick

Sista chansen – beställ nu!

MÖJLIGHET
FÖR EXTRADYGN

kr. 499:-.

TÄVLING
Vinn drömresan på
www.happydays.nu

Schlagerkväll
på Fars Hatt den 24 oktober

Entré: 100:-, fri entré för matgäster.
Åldersgräns 20 år. Beställ biljetter på 0303-109 70.
Läs mer på www.farshatt.se

Begränsat antal förköpsbiljetter släpps på 
Hotell Fars Hatt söndagen den 19 oktober.

Tusen och 
en schlager

Bjuder upp till en kväll du 
sent kommer att glömma !

Kvällens Dj: Rich

www.solresor.seFör bokning ring 031-600 310

Fuerteventura - Barcelo Jandía Playa
Förstklassigt boende med all inclusive och härligt inbjudande poolområ-
de, rikt på faciliteter och nära sandstranden på den läckra Jandíahalvön.

3 + 10 + 17 + 24 nov  - 1 vecka    6795:-
Gäller del i dubbelrum med all inclusive.
Tillägg för havsutsikt 200:-/person


