
ÄLVÄNGEN. Bergen-
dahls blommor har 
byggt ut.

Numera ingår även 
kaffe, te och praliner i 
konceptet.

– Vi har önskat 
utveckla vår butik 
länge och nu kom till-
fället, säger Birgitta 
Bergendahl.

För att klara expansionen 
har dottern Malin Färnlund 
tagit plats bakom disken.

– Jag har jobbat många år 
i en coffeeshop i Göteborg. 
Det var dags att röra på sig 
och så nämnde mamma den 
här idén. Jag vet att intres-
set för kaffe har stegrats hela 
tiden. Idag har väldigt många 
en egen kvarn eller kaffema-
skin hemma, säger hon.

Kaffe, te och praliner 
utgör tre huvudingredienser 
i den nya butiksdelen.

– Pralinerna hämtar vi 
från Belgiska pralinboden i 
Kungälv. Det är högsta kva-
litet. Vi för också en unik ita-
liensk choklad som innehål-
ler havssalt, berättar Malin 
Färnlund.

Jodå, det finns mycket gott 
och annorlunda att falla för 
om nu inte blommor känns 

rätt.
– Vi har alltid viljat kunna 

komplettera blommor med 
en presentavdelning. Prali-
ner, god choklad eller ett 
specialkaffe är idag moderna 
gåvor att ge bort, säger Bir-
gitta Bergendahl.

Inte så konstigt att hon 
säger så heller, eftersom en av 
kaffeblandningarna som säljs 
heter "Bergendahls".

Det är lokalen som Netts 
kläder tidigare huserade i som 
Bergendahls blommor nu har 
tagit i anspråk.
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Ale Tips & tobak|Ananda Thai take away|Blomsterriket|Drömhuset|Hemtex
Frukt- och grönsakshuset|KICKS|Klippstudion|Limit|Svenssons krog|ZooNet
Lidl|Lindex|McDonald’s|Pizzeria Bella Mia|Sportringen|Svenheimers konditori

Aktuell Optik|Ale bokhandel|Apoteket|Ale Solotek|Ananda Thai take away
AleTips&Tobak|Alfredssons Trafikskola|Backa Fisk|Blomsterriket|Drömhuset
Daisy footwear|Dressmann|Frukt- och grönsakshuset|Handelsbanken|Xlnt
Hemtex|Hälsoteket| ICA Kvantum|KICKS|Klippstudion|Klockmaster/Smycka
Lidl|Limit|Lindex|M2|McDonald’s|Nols Färg|Pizzeria Bella Mia|Sportlife
Sportringen|Svenheimers konditori|Svensk Fastighetsförmedling|ZooNet
Svenssons krog|Systembolaget

Vi har också 

öppet på söndagar

Välklädd till
ett bra pris

Den som inte satt sin fot på Dressmann 

på Ale Torg på ett tag kommer att 

märka skillnad. Det syns att butiken 

har en ny butikschef som fått sätta sin 

prägel på butiken.

– Jag ville öppna upp och släppa in 

både ljus och luft, säger Fredrik och 

visar runt bland kostymer, tröjor, skjor-

tor, kalsonger och jeans.

Det är just jeansen, Mc Gordon, som 

butiken säljer mest av. Och så de po-

pulära bomullströjorna, Pima Cotton, 

nu till hösten i randigt. De är gjorda av 

egyptisk bomull som odlas i Sydame-

rika. Därav namnet, Pima är namnet på 

en indianstam.

– Egyptisk bomull är ansedd som den 

finaste, det är mycket hög kvalitet, säger 

Fredrik.

Det roligaste med att sälja herrkläder 

är kundkontakten. Kvinnor vet oftare 

vad de vill ha när de kommer till en 

klädbutik, medan män ofta vill ha hjälp 

och råd. Fredrik och hans personal delar 

gärna med sig av sin kunskap.

– Jag träffar så mycket trevliga män-

niskor, säger Fredrik.

Vad är det då som gäller inför hösten?

– I flanellskjorta och jeans är du helt 

rätt, säger Fredrik och visar massor ny-

uppackade skjortor i mustiga höstfärger.

40%
PÅ ALLT I BUTIKEN!

– Att hjälpa kunderna välja rätt är 
helt klart det roligaste, summerar 
Fredrik Rehn sitt första år som 
butikschef  på Dressmann på Ale Torg.

Gäller 31/8–6/9

Fredrik väljer
NATUR STAD

CYKEL BIL

KOSTYM JEANS

BIO
BOK

ÖL
VIN

Vi ses på

Malin Färnlund hos Bergendahls blommor ansvarar för god-
saker som praliner, tryffel, choklad och kaffe i massor.

Bergendahls 
Blommor 
satsar på 
praliner

Bergendahls blommor har 
expanderat i Älvängen.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

 1:-/st
ICA 40g

Pris för dig utan självscanning 9:95/st

Självscanningvara

Tacosås

10
95

/st

ICA. 220g • mild, medium, het

Jfs pris 49:77/kg

Tortillachips

795
/st

ICA • 150g • Naturell, söt, chili
Jfr pris 53:00/kg

Tacoskal

1395
/st

ICA • 135g • 12 spröda majsskal
Jfr pris 103:33/kg

Taco-
fest! Taco-Taco-

kryddakrydda

Vetetortillas

1395
/st

ICA • 320g • 8-mjuka tortillas

Jfr pris 43:59/kg

Veckans demo & provsmak

Onsdag 11.00-18.00:

Ramapasta med ost! 
Fredag 11.00-18.00 och lördag 11.00-16.00: 

Tacos
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Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, sjukdom eller leverantörsförseningar. Priserna gäller v 36. • Tel 0303-975 00
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UOCKSÅOCHSPARATID!

Gott med köttfärs, kyckling eller quorn


