
NÖDINGE. Det är ett 
efterlängtat tillskott.

Ale Torg har berikats 
med en skoaffär.

– Responsen har varit 
väldigt positiv under 
de inledande veckorna, 
säger Linda Jarnryd 
och Marjett Kutsomi-
has som står bakom 
Daisy Footwear.

Daisy Footwear är en fri-
stående skoaffär som öpp-
nade på Ytterby Torg i april 
förra året. Utvecklingen av 

torget blev emellertid inte 
vad som hade förutspåts och 
av den anledningen bestämde 
sig Linda Jarnryd och Mar-
jett Kutsomihas att flytta sin 
verksamhet till Nödinge och 
Ale Torg.

– Här råder en helt annan 
stämning och framtidstro. 
Vi fick ett väldigt varmt be-
mötande av kommunen och 
även kunderna har visat sin 
uppskattning, säger Linda 
Jarnryd.

Den 27 mars öppnades dör-
rarna till den nya butiken på 
Ale Torg. Sortimentet inne-
fattar förutom skor till dam, 
barn och herr även skovårds-
produkter och väskor.

– När det gäller utbudet av 
skor vill vi gärna utveckla det 
tillsammans med våra kunder. 
Vi tar gärna emot förslag på 
vilka märken som bör finnas, 
säger Marjett Kutsomibas.

– Som exempel kan 
nämnas att vi på begäran ska 
ta in märket Fred Perry. Ef-
tersom vi inte är styrda av 
någon kedja har vi en flexi-
bilitet som vi ska utnyttja på 
bästa sätt, tillägger Linda.

Utöver arbetet på Daisy 
Footwear tjänstgör Marjett 
och Linda även på Kungälvs 
sjukhus. Deras anställning på 
sjukhuset upphör dock i maj 
och därefter råder full fokus 
på butiksverksamheten.

– Vi tror stenhårt på den 
här satsningen. Läget är det 
bästa tänkbara och att döma 
av inledningen så finns det 
all anledning att se ljust på 
framtiden, avslutar Linda 
Jarnryd.
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Glädjande nyheter 
för alla lortgrisar.
Vår nya barnserie från Apoliva innehåller bara 
ingredienser som är extra skonsamma mot barns 
känsliga hud. Dessutom är produkterna återfuk-
tande, och behåller huden så mjuk som den bara 
kan vara på ett barn. Välkommen in! 

 35:–
Balsamspray

Braun ThermoScan Febertermo-
meter, 495:– (ord. pris 605:–)

29:50

Apoliva Fem Myror 
Handtvål, lätt par fymerad, 
300 ml, KUND KLUBBS PRIS 
(ord. pris 29:50) 

23:50

Apoliva 
Fem Myror 
Barntandborste, 
1-pack. 

13:50

Apoliva Fem Myror Schampo 2 i 1, oparfy-
merat, 200 ml, 29:50

Apoliva Fem Myror Badskum, lätt 
parfymerad, 250 ml, 29:50

Apoliva Fem Myror Dusch- och badtvål, lätt 
parfymerad, 250 ml, 29:50

Apoliva Fem Myror Balsamspray, lätt parfymerat, 150 ml, 35:–

Apoliva 
Fem Myror 

 Schampo, lätt 
parfymerat, 

200 ml.  

 29:50

  110:–
 i rabatt!

Rengör och återfuktar! 

Oparfymerad!

… och över 100 andra barnprodukter.
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PÅ ALE TORG

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Daisy Footwear har öppnat på Ale Torg

Marjett Kutsomihas och Linda Jarnryd är stolta ägare till Daisy Footwear, den nya skobuti-
ken på Ale Torg i Nödinge.

vi säljer och tillverkar hus. 
massor av hus. mest i sverige.*
se mer på älvsbyhus.se

*

beställ prislista och 
katalog dygnet runt 
på alvsbyhus.se 
eller 0929-162 00

ÖPPET HUS ONSDAGAR: 14-18

För ett hälsosammare liv

Hälsodisk
på Ica Kvantum 16-17 april

Välkomna att besöka dietist 
Hanna och hälsovetare Anna 
i Hälsodisken på 
Ica Kvantum Ale Torg 
torsdag 16 april kl 13-18 
& fredag 17 april kl 10-15
Tema: 

Nyttigt för Friska barn

Vi bjuder på Tacosoppa med 
Friska Tag samt fruktspett

Passa på att hämta ditt aktivitetskort hos oss! 

Välkomna!


