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NÖDINGE. I nästan ett 
halvt sekel har Syst-
rarnas Gardin & Mode 
servat kunder från när 
och fjärran.

Den 30 juni upphör 
emellertid butiken.

För ägaren Lena Pers-
son blir det ett vemodigt 
farväl samtidigt som 
det utgör startskottet 
för nästa verksamhet 
– Syateljé i Bohus.

Lena och hennes syster Evy 
startade Systrarnas Manu-
faktur, som senare blev 
Gardin & Mode, i Bohus 
1960. Under en period drev 
de butik såväl i Bohus som i 
Nödinge, innan de bestämde 
sig att satsa fullt ut på verk-
samheten i Nödinge.

– Min syster fanns med 
fram till 1994 då jag öpp-
nade i nuvarande lokaler på 
Nödingevägen, alldeles i 
närheten av Ale Torg, berät-
tar Lena.

Hög servicegrad, där kun-
derna har fått kläderna sydda 
och anpassade efter sina egna 
önskemål, har alltid varit 
Systrarnas signum. Det har 

genererat en stor och trogen 
kundkrets.

– Eftersom jag är utbil-
dad sömmerska har jag alltid 
kunnat hjälpa kunderna med 
ändringar, vilket jag kommer 
att fortsätta med nu när jag 
öppnar syateljé i Bohus.

Några tankar på pen-
sionering har aldrig funnits 
hos Lena Persson. Trots att 
hon fyllde 70 år i januari, så 
har hon aldrig slagit av på 
takten.

– Jag ser mitt jobb som en 
hobby. Därför har det alltid 
känns lätt och roligt att gå 
till butiken. Jag uppskattar 
mötet med mina trogna och 
trevliga kunder.

Det finns ett mått av 
vemod i rösten när Lena 
pratar om stängningen nästa 
tisdag.

– Jag vill ta tillfället i akt 
att tacka mina kunder för alla 
fina år. Några har redan varit 
inne i butiken och vi har kra-
mats och gråtit om vartan-
nat. Nu känner jag mig dock 
redo att ta nästa steg och den 
15 augusti öppnar jag min 
syateljé i Bohus. Förhopp-
ningsvis ska det innebära att 
jag får lite mer tid över för 

mitt barnbarn som är två och 
ett halvt år, avslutar Lena 
Persson.

ALE. 1 534 barn i Ale 
kommun röstade om 
hur den nya matbilen 
ska dekoreras. Det 
motsvarar 75 procent 
av barnen mellan fem 
och tolv år. 

– Jag tycker att det 
är jätteroligt att så 
många ville vara med. 
Förhoppningsvis har 
känslan av delaktighet 
för barnen strukits 
under, säger kommun-
styrelsens ordförande 
Jarl Karlsson (S). 

Barnens val gick ut på att hitta 
fyra teckningar till sidorna på 
den nya matbilen. Lastbilen 
används för att transportera 
mat till förskolor, skolor 
och äldreomsorgen i Ale 
kommun. En teckningstäv-
ling med över 470 inskickade 
bidrag resulterade i tolv fina-
lister. Alebarnen själva valde 
sedan ut sin favoritkombi-
nation i ett val som pågick 
under förtidsröstningen för 
valet till Europaparlamentet. 

Syftet med valet är att 
barnen ska lära sig hur det 
går till att rösta och att de kan 

påverka sin egen verklighet. 
Det handlar både om att ta 
barnen på allvar och att lära 
dem hur den demokratiska 
processen går till. 

– Barnens val är en del i 
Ale kommuns demokratiar-
bete – ett bra sätt att bygga 
framtidens demokrati, säger 
Jarl Karlsson. 

– När skolan börjar igen 
blir det stor invigning av 
matbilen med sina nya deko-
rationer, säger Stefan Lydén, 
som arbetar med demokra-
tifrågor i Ale kommun och 
ansvarar för Barnens val. 

Stefan hoppas att kommu-
nen kommer att genomföra 
fler Barnens val och att lärare 
i förskolor och skolor ska 
komma med förslag på vad 
barnen kan rösta om nästa 
gång. 

– Om vi hittar något bra 
att rösta om inför valet 2010 
ser jag positivt på att genom-
föra Barnens val då också, 
säger Jarl Karlsson. 

Vinnare blev förslag 1 
med överväldigande siffror: 
62 procent mot 10 procent 
för förslag 2 och 28 för för-
slag 3.         ���

Barnens val en succé i Ale 

Systrarnas i Nödinge 
stänger efter 49 år
– Men Lena fortsätter med syateljé

LYCKA TILL!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Tisdagen den 30 juni stänger Systrarnas Gardin & Mode i Nödinge. I 49 år har Lena Persson 
levt med sin butik.

Eucerin Sun Lotion Extra Light, spf 30, 150 ml.

Apoliva Solspray barn, spf 30, 200 ml, 145:–

ACO Solkräm för ansikte, spf 25, 60 ml.

Apoliva Solstift, spf 30, 10 g, 45:–, Sollotion, spf 30, 
200 ml, 135:–, Solcreme ansikte, spf 25, 50 ml, 79:–, 
Solspray, spf 15, 200 ml, 115:–

89:–

Köp solskydd för 
hela kroppen.
Äntligen har det blivit dags att ladda strandväskan! 
Men kom ihåg, att olika delar på kroppen behöver 
olika typer av solskydd. Dessutom är det viktigt att 
använda rätt skydd till rätt hudtyp. Hos oss hittar 
du allt du behöver. Välkommen in så hjälper vi dig.

20% rabatt 
vid köp av 3 sol   produkter. 
(Gäller hela solsortimentet.)

Nyhet!

Nyhet!

145:–

Vichy CS Sollotion, spf 20, 150 ml, 159:–, 
Solkräm, spf 50+, 50 ml, 175:–

ACO 
Sollotion, 
spf 20, 
200 ml, 
135:–

ACO 
Solspray 
för barn, 

spf 30, 
250 ml, 

195:–

CCS Bamse
Sollotion för 
barn, spf 30, 
100 ml, Svanen-
märkt, 105:–

Eucerin Sun Kids Spray, spf 50+, 200 ml.

169:–

… och över 25 andra solprodukter.
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En av de bilder 
som vann omröst-
ningen. 62% rös-
tade på alterna-
tiv 1.


