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BOHUS. Det var mingel, 
pompa och ståt när 
Bergendahls blommor 
hade nypremiär i Bohus 
Centrum.

Efter 17 år i Älvängen 
expanderar familjefö-
retaget och öppnar sin 
andra butik.

– Vi tror stenhårt på 
Bohus, säger Birgitta 
och Tommy Bergendahl.

De talar förvisso i egen sak. 
Birgitta och Tommy bor 
sedan många år i Bohus och 
har sneglat på blomsterbuti-
ken nästan lika länge.

– Och så dök det upp ett 
tillfälle. Varför tveka? Det 

finns många fördelar med två 
butiker, säger Birgitta och 
tillägger sedan raskt:

– Glöm inte att skriva att 
jag blir kvar i Älvängen, inte 
bara butiken, utan jag också. 
Här kommer Josefina vara 
butikschef. Hon har fria 
händer, bara det är Bergen-
dahls anda som vilar över 
affären.

Bergendahls anda?
– Världsklass på allt, säger 

Birgitta rappt och skrattar.
1 oktober 1992 öppnade 

Bergendahls blommor i 
Älvängen. Det är snart 17 år 
sedan.

– Vi var sugna på något 
nytt, en ny utmaning helt 
enkelt. Lönsamheten har väl 

varit ett problem här i Bohus, 
men vi är övertygade om att 
det ska gå att hitta lösningar. 
Fördelarna med ett inom-
hustorg är många, särskilt nu 
på vintern, berättar Birgitta.

Premiären i torsdags var 
välbesökt och kunderna 
möttes av en delvis ny butik.

– Vi har målat och fejat. 
Dessutom har vi bytt och satt 
upp fler lysrör. Kunderna ska 
mötas av en ljus butik. Vi går 
ju mot bättre tider, avslutar 
Birgitta.

Ja, åtminstone ljusare 
tider.

Mer än bara mäklartjänsten. Arvsskiften • Bodelningar • Bouppteckningar 
Deklarationer • Energideklarationer • Fastighetsförmedling • Gåvobrev • Lösöreauktioner 
Röjning och städning • Samboavtal • Skatteberäkningar • Testamenten 
Äktenskapsförord och övrig familjejuridik.

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80
Ytterby 0303-925 00 • Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se

Claes Tevell Christina Olson Roger Borg Ingrid PiazzaHans GötestamFredrik  Lars BirgittaBirgitta Pierre
l

Lena
b

Elisabeth Jan Erik

Kungälv – centralt
Högt upp i huset (hiss fi  nns) med fi  n utsikt,
samt bra o ostört läge, ligger denna välplan.
hörnlägenhet. 3 rok, boyta 69 kvm. Välvårdad
men äldre standard. Mån.avgift
3.688:- inkl. värme, va, sopor och kabeltv.
Visning: Lördag 21/3. Ring för bokning.
Pris: 795 000 kr/hbj
Mäklare: Lars Staberg, 0303-646 70.

Kungälv – centralt
I markplan, med stor uteplats o med mycket
bra o bekvämt läge ligger denna lilla lägenhet
om 2 rok, boyta 50,5 kvm. Genomgående
äldre standard. Månadsavg. 2.224:- inkl
värme, va, sopor och kabeltv.
Visning: Söndag 22/3. Ring för bokning.
Pris: 595 000 kr/hbj
Mäklare: Lars Staberg, 0303-646 70.

Kungälv – centralt
Lugnt o insynsskyddat läge med balkongen
gränsande till skogen ligger denna mycket
rymliga o välplan. lägenhet om 2 rok, boyta
61,5 kvm. I behov av helrenov. Mån.avg.
3.279:- inkl. värme, va, sopor och kabeltv.
Visning: Söndag 22/3. Ring för bokning.
Pris: 695 000 kr/hbj
Mäklare: Lars Staberg, 0303-646 70.

Lantlig idyll
Röd stuga med vita knutar, ombyggd och 
tillbyggd 2000 till sex rum och kök om ca 100 
kvm. Fastigheten är vackert lantligt belägen 
på stor naturtomt om 4287 kvm Ring för 
bokad visning.
Pris 1.550.000 kr/hbj.
Mäklare: Hans Götestam 0303-74 66 90  
Mobil: 0708-28 90 29

3:a Bohus
Fräsch och trevlig 3:a om 78 kvm på högsta 
våningen, centralt belägen med närhet till 
service och kommunikationer. Ca 15 min till 
Göteborg och härlig balkong med kvällssol. 
Vån. 3/3. 78 kvm. Avg. 3.975:- inkl värme,
vatten samt kabel-TV.  
Pris 550 000:- kr/hbj. Boka visningstid.
Mäklare: Fredrik Hellberg 0303-74 66 90  
Mobil: 0702-33 32 33

Härligt läge i Ytterby
En 1 pl villa med källare med bra läge i ett 
eftertraktat område. 119
kvm boyta och 143 kvm biyta. 
Pris 2.280.000 kr/hbj.
Mäklare: Jan Erik Axelsson  0303-925 00,
0705-93 99 00

KOLLANDA

Bergendahls blommor – nu även i Bohus

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Birgitta Bergendahl och Josefina Bertilsson hade fullt upp när Bergendahls blommor höll ny-
premiär i Bohus Centrum.

– Vi  har satt ihop en grupp 
företagare som fungerar 
som "remissinstans" i arbe-
tet med att hitta rätt i kom-
munens näringslivsarbete. 
Dessa har fått besvara en 
enkät kring företagsklimatet 
och har även fått lämna för-
slag på prioriterade frågor.

Vad visade enkäten?
– I huvudsak handlar det om 
fem huvudfrågår för att för-
bättra klimatet för näringsli-
vet i Ale: 1) Varudeklarerad 
industrimark och tillgång till 
verksamhetslokaler. 2) Flera 
sätt att ha en öppen dialog 
med kommunledningen i 
enrum och i nätverk. 3) Bra 
logistik, såväl IT som vägnät. 
4) Aktiv, planerad marknads-

föring till olika målgrupper. 
5) Effektiv och positiv hand-
läggning av myndigheten 
Ale kommun.

Vad gör ni för att leva upp 
till företagarnas önske-
mål?
– Vi tar mycket seriöst på fö-
retagarnas synpunkter, men 
det är också ett ömsesidigt 
arbete – det handlar också 
om vad företagen kan göra 
för kommunen. Just nu ar-
betar vi fram en markför-
sörjningsplan för kommer-
siell industrimark. När det 
gäller företagsmöten är 
sopplunchen positiv, men 
vi delar uppfattningen om 
att det finns behov av fler 
mötesplatser. Det jobbar vi 

med. Kollektivtrafiken är 
viktig i arbetet med att göra 
fler områden tillgängliga, 
exempelvis längs Alingsås-
vägen. Kommunens hem-
sida anser företagarna bör 
utvecklas och göras än mer 
tillgänglig. Genom nätet kan 
kommunen som myndighet 
förbättra sin handläggning 
och göra den mer effektiv. 
Målet är att minimera vän-
tetiden på beslut utan att den 
demokratiska processen på-
verkas.

Hur upplevdes stämning-
en på tisdagens möte?
– Ett bra möte med ett posi-
tivt erfarenhetsutbyte.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

...näringslivschef Jerry Brattåsen som kan glädja 
sig åt mycket beröm för veckans företagsträff.

Hur ska företagsklimatet fortsätta utvecklas?

Hallå där...

Ale gymnasium nådde 
stora framgångar under 
UF-mässan i fredags. 

Sju pallplacerinar med 
Emelie Hanzén som vin-
nare av priset Bästa säl-
jare imponerar.

Efter några magra år med tunna fram-
gångar på mässan för Ung Företag-
samhet vände trenden med besked. 
Grytis UF fick mottaga andra- respek-
tive trejepriset i klassen Bästa innova-
tioner. Skära Skar Skurit UF kom trea 
i Bästa vara. I klassen Bästa hantverk 
utsågs Grytis UF och Skära Skar Skurit 

till tvåa respektive trea. För Bästa 
monter mottog Grytis UF andrapriset. 

Till Bästa säljare under UF-Mässan 
i Göteborg utsågs Emelie Hansen, Pla-
cefest UF.

Lärarna Anders Johansson och 
Jan Ragnarsson hade mycket att 
glädja sig åt.

Framgångar för Ale gymnasium på UF-Mässan


