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Gäller t.o.m. 24/12 2009. Med reservation för slutförsäljning och lokala avvikelser. 

Stickad socka
149,-

Mjuk jul och mjukt nytt år
önskar Sveriges mjukaste butik

Living frotté
Vår bästa kvalitet

4 för 3

Satinbäddset

2 för 500,-
(ord. 299,-/st)

Till vardags jobbar Ylva 
Lindberg som IT-konsult i 
Göteborg. Från och med nu 
har hon emellertid dubbla 
arbeten att sköta.

– Jag kommer att ha öppet 
varje lördag till att börja med, 
för att känna av hur stor efter-
frågan är, säger Ylva till lokal-
tidningen.

Ylvas intresse för scrapboo-
king och kortmakeri föddes 
för åtta år sedan i samband 
med en workshop.

– Jag fastnade för detta 
direkt. Det är oerhört roligt. 
Det finns inga begränsningar 
på vad man kan åstadkomma, 
det är bara fantasin som sätter 
stopp, säger Ylva.

I den nya butiken finns 
papper, band, stämplar och 
olika dekorationer att köpa. 
Ylva tar också emot beställ-
ningar på färdiga kort, för den 
som inte vill pyssla själv.

– Funderingarna på att 
öppna en butik har funnits 

ganska länge och när den här 
lokalen blev ledig var det läge 
att slå till, säger hon.

Intresset för scrapbooking 
växer, men problemet är att 
hitta material. Det finns få 
nischade butiker inom denna 
genre.

– Jag hoppas och tror på 

en positiv utveckling. Vid 
sidan av själva försäljningen 
kommer jag också att satsa 
på kursverksamhet i lokalen, 
avslutar Ylva Lindberg.

ButiksButiksnytt i Älvängen
– Scrap ´n´ Joy har öppnat

Ylva Lindberg har öppnat butiken Scrap ´n´ Joy i Älvängen.

ÄLVÄNGEN. Älvängens 
köpcentrum har beri-
kats med en ny butik.

Scrap ´n´ Joy har 
flyttat in i före detta 
VattenMaries lokaler på 
Göteborgsvägen.

– Jag smygstartade 
med en webbutik i 
början av året, men nu 
blir det mer på riktigt, 
säger Ylva Lindberg.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Det pågår febril aktivitet i Alebacken just nu. Den här bilden togs i förra veckan när per-
sonalen var i full färd med att färdigställa de fundament där den nya liften ska placeras. 
Det blir för övrigt två olika lifttyper, en knapplift och en ankarlift, som ska ta skidåkar-
na till toppen av backen. Om allting flyter på som planerat ska den nya liften vara klar att 
tas i drift runt jul.

Högtryck i AlebackenHögtryck i Alebacken
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KLAPPAT&KLAPPAT &

KLART!KLART!

När du en julklapp vill ge - Ring oss på Ale P!
Göteborgsv 94, Älvängen • Tel: 0303-749980, 749979  • alepromotion.com

PASSA PÅ ATT FYNDA UR
PASSA PÅ ATT FYNDA UR 

UTGÅENDE KOLLEKTIONER!
UTGÅENDE KOLLEKTIONER!

Muggar

5:-
KepsarKepsar

5:-5:-
T-Shirt

10:-

PikéPiké

25:-
JackorJackor 
till vrak-till vrak-
priser!priser!

DAGS FÖR FÖRETAGSKLAPPARNA!
DAGS FÖR FÖRETAGSKLAPPARNA!

Hela vår utsällning är FYLLD med spännande

Hela vår utsällning är FYLLD med spännande 

julklappar till kunder & personal!
julklappar till kunder & personal!


