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Jan Erik 
Axelsson

 Roger 
Borg 

Elisabeth 
Bruhner 

Birgitta 
Gunnarsson

Hans 
Götestam

Fredrik 
Hellberg

Pierre 
Karlsson

Christina 
Olson

Ingrid 
Piazza

Claes 
Tevell 

Sanna 
Rasmussen

Lena 
Sjöberg

Lars
Staberg

David
Strid

Birgitta 
Ström

Mer än bara mäklartjänsten.  Arvskiften  •  Bodelningar  •  Bouppteckningar  •  Deklara-
tioner  •  Energideklarationer  •  Fastighetsförmedling  •  Gåvobrev  •  Lösöreauktioner  •   Röjning och 
städning  •  Samboavtal  •  Skatteberäkningar  •  Testamenten  •  Äktenskapsförord och övrig familjejuridik.

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80
Ytterby 0303-925 00  •  Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se
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Flygande start för 
Svenheimers

Förra måndagen slog Svenheimers Konditori upp dörren i Älvängen.
Butikschefen Petra Niklasson upplevde en hektisk men rolig invigningsvecka.

Kaffegästerna stod på kö och Petra serverade mängder av tårtbitar.

Vad har du att säga om 
invigningsveckan?
– Den var fantastisk, under-
bar och rolig. Vi har haft 
otroligt många besökare. 
Ibland var det kö bort till 
dörren och faktiskt ut genom 
densamma också. Hur många 
tårtbitar som serverades kan 
jag inte svara på. Det var oer-
hört många i alla fall. En dag 
hade vi tre stora 30-bitars-
tårtor och alla tog slut. Som 
tur var hade vi extrabitar att 
ta till. 

Vilken är den vanligaste 
kommentaren som kun-
derna har fällt?
– ”Jätteroligt att ni har 
öppnat här” och ”Vad fint ni 
har det”.

Vilket är Svenheimers 
populäraste bakverk?

– Vi säljer nog mest kanel-
bullar. Sedan är Karl Johan-
bakelsen också väldigt popu-
lär.

Din personliga favorit?
– Då måste jag säga Karl 
Johan.

När du bakar hemma, vad 
blir det då?
– Som det är nu så har jag 
inspirationen, men inte 
tiden. De gånger jag ändå får 
tillfälle att baka så brukar det 
bli en fruktpaj med tillhö-
rande vaniljsås.

Vad känner du till om 
Älvängen?
– Inte mycket måste jag 
erkänna. Jag visste att det 
fanns en garnaffär på orten 
liksom en Netto-butik. 
Sedan har jag konstaterat att 

här ligger väldigt många fina 
hus. Antagligen kommer jag 
att lära mig mer om Älvängen 
nu när jag har förmånen att 
arbeta här.

Hur ser planerna för 
sommaren ut?
– Det blir faktiskt mest jobb 
för min del. Lite semester 
är ändå inplanerad och då 
åker vi till vår sommarstuga 
i Sjöbo. Jag älskar Österlen 
och omgivningen där.

Vilken är den viktigaste 
valfrågan anser du?
– Det är nog att pensionä-
rerna ska få ett litet extra 
tillskott i plånboken nu när 
vi löntagare har fått det. Jag 
tycker inte att de äldre ska gå 
lottlösa. SVART KAFFE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

VECKANS 
VECKANS 
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Namn: Petra Niklasson.
Ålder: 38.
Bor: Västerlanda.
Familj: Man och tre barn.
Yrke: Butikschef.
Stjärntecken: Vattuman.


