
8         Älvängens Julmarknad söndag 6 december

Göteborgsvägen 68, Älvängen
Tfn: 0303-74 92 75. www.elvis-elina.com
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PASSA PÅ ATT JULHANDLA!
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Vardagar 9.30 - 18.00
Lördagar 9.30 - 14.00
Göteborgsvägen 72 

Älvängen
Tel 0303-74 90 30

Beställ gärna dina 
julblommor i god tid.

Vi sänder genom både 
Blommogram och Eurofl orist

SÖNDAG 6 DEC KL 12-16
Svenskodlad

35:-
Ord. pris 49:-

Azalea Jeanette Olofsson på Ljuva Hem. Inte ens kuddarna har kommit undan julen... Butiken på 
Järntorget har tagit form av en mysig julstuga, där du hittar både det väntade och oväntade.

Ljuva Hemss jul-
stuga har öppnatppnat
Ljuva Hems julstuga 
har öppnat.
Butiken går i julens 
färger och trender.
– I år är det traditio-
nella tillbaka. Nu ska 
det vara gulligt igen, 
säger butiksinneha-
varen, Jeanette Olofs-
son.

Ljuva Hem startades 2000 och 
har verkligen etablerat sig som 
en present och inredningsbu-
tik i Ale. Efter att ha växt ur 
lokalen vägg i vägg med Ica 
flyttade hon ner till betyd-
ligt större utrymmen bakom 
Järnia.

– Det har varit tio fan-
tastiska år som har utveck-
lats mycket bättre än jag från 
början vågat tro. Nu känner 
jag mig mogen för att flytta 
upp till ett centralare läge i 
Älvängen. Jag förhandlar med 
Alebyggen och hoppas få ett 
hyreskontrakt i "julklapp", 
säger Jeanette Olofsson. 

En upplevelse
Det är en upplevelse att besöka 
Jeanettes affär. Den förändrar 
hela tiden karaktär. Du hittar 
nya saker i varje liten vrå. Det 
hänger i taket, står i hyllor, 
ligger på stolar, på golvet, på 
bordet, under bordet, i fönst-
ret, under granen, i granen 
–precis överallt är butiken 

pyntad – och allt är till salu.
– Det ska vara mycket små-

plock i år. Shabbytrenden, 
som jag själv är väldigt inspi-
rerad av, hänger starkt med 
och lagom till jul säljer vi nu 
en bok med mängder av tips 
för oss som gillar denna inred-
ningsstil, säger Jeanette.

Shabby Chic har sitt ur-
sprung i Frankrike och be-
skrivs lättast med färger som 
vitt och lite allmänt slitet.

– Åh, det är så vackert! ut-
brister Jeanette som aldrig 
tycks tröttna på detaljerna.

Romantiskt
Årets julbutik går i roman-
tikens tecken, enligt henne 
själv.

– Jämfört med de senaste 
åren som har varit hysteriskt 
moderna och stilrena så är vi 
nu tillbaka i en mer romantisk 
butik, som går i julens färger. 
Det finns mycket i silver, grått 
och rött, berättar Jeanette.

Julklappstips finns det 
självklart gott om hos Ljuva 
Hem.

– Men det är svårt att säga 
vad som kommer att bli stor-
säljaren i år. Många tror på 
spikmattan, men den hade 
jag redan förra året. Jag tror 
på mina amerikanska kakfor-
mar.

Återstår att se om hon får 
rätt?

JEANETTE 
OLOFSSON

Ålder: 46
Bor: Alvhem.
Yrke: Driver butiken Ljuva Hem i 
Älvängen.
Familj: Gift, två barn + två bonus-
barn.
Så firar hon jul: "Traditionellt 
med familj och goda vänner".
Önskeklapp: "Att få ett hyres-
kontrakt i Postens lokaler."
Årets julklapp: "Alla tror på 
spikmattan, men den hade jag 
redan förra året... Jag tror på 
mina Amerikanska kakformar – 
de är så vackra".
Om Jeanette får välja:
Plastgran eller riktig gran?
Julskinka eller sill?
Kalle Anka eller Karl-Bertil?
Hårda eller mjuka paket?
Gröt eller glögg?
Ljus eller tomtebloss?


