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BOHUS. Ale-Jennylunds 
Ridklubb i Bohus har köpt 
två ponnyer för pengar de 
tjänat när ridskoleelever sålt 
strumpor och underkläder 
från Newbody.

– Det är ett bra sätt att få 
in lättförtjänta pengar till 
klubben på, berättar Maria 
Malmgren som är klubb-
medlem i Ale-Jennylunds 
Ridklubb. 

Maria kom i kontakt med 
Newbody då hennes son 
spelar ishockey och sålde 
deras produkter. På ridskolan 
fanns en ponny som behövde 
pensioneras och då det inte 
fann några pengar till att 
köpa en ny föreslog Maria att 
de skulle börja sälja produk-
ter från Newbody, ett företag 
som hjälper föreningar och 
skolklasser att tjäna pengar.

”Vill du vara med och 
skaffa en ny ponny?” Med 
det argumentet var det inte 
alls svårt att få eleverna 
att sälja. Detta gjorde att 
ridskoleeleverna kände sig 
delaktiga och att det faktiskt 

skulle vara deras 
ponny de skulle 
köpa. 

– Dessutom 
är det jättebra 
produkter som 
folk behöver, 
säger Maria.

A l e - J e n -
nylunds Rid-
klubb tjänade 
19 000 kronor 
på försäljningen 
av strumporna 
och underklä-
derna. När de 
kom i kontakt 
med en säljare 
av ponnyer hade 
han två stycken 
som var uppväxta tillsam-
mans och som han inte ville 
sära på. Ale-Jennylunds 
Ridklubb köpte då båda häs-
tarna, vilket var bra eftersom 
ännu en ponny på ridskolan 
kunde pensioneras.

Vad säger eleverna om 
de nya hästarna? 

– De älskar dem. Nu har 
vi faktiskt startat en ny för-

säljning av produkterna på 
grund av att vi behöver köpa 
en stor häst. Vi har till och 
med fått beställa fler pro-
duktkataloger på grund av 
att det är så många ridsko-
leelever som vill vara med 
och sälja. Det är jätteroligt, 
avslutar Maria Malmgren.

JONAS ANDERSSON
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Två nya ponnyer efter lyckad strumpförsäljning
– Ale Jennylunds Ridklubb har fått tillökning

Emma Cappelen på Newbodys Sessan 
(till vänster), ställvärdinnan Moa Lord (i 
mitten) och Tove Källström på Newbodys 
Fanny (till höger).   Foto: Maria Malmgren
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Kläder för Dig tjej, 
kvinna, dam eller 

gumma!
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OBS! Vi har även lite ”större” 

storlekar! (upp till 54-56)

Öppet: tis-fre 12-18, lör 10-13. Göteborgsvägen 76 Älvängen, 0703-562277

www.belladonna.snabber.se

Hälsar er välkomna till 

Detta är mötesplatsen för företagare, politiker och tjänstemän där du träffar intressanta 
människor, skapar affärsmöjligheter och får kompetenshöjande aktuell kunskap. 

OBS! Ingen anmälan
Vi bjuder på lunch 12.30! Du bjuder på din närvaro!

Vässa din marknadsföring 
genom Storytelling

Välkomna!

Information från kommunen
Alemässan 2011
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För företagare i Ale

Repslagarmuseet, Älvängen
Fredag 24 sept kl 12.30-14.00 

Programvärd: ALMI Företagspartner

Mer info: jerry.brattasen@ale.se 
tel. 0303-330 277

Muntlig tradition har funnits i alla kulturer och genom alla tidsepoker. 
Att berättelsens/sagans starka symbolvärde är en bärande kraft, är allmänt 
känt och väl dokumenterat. Idag talar vi om Storytelling som hjälper dig 
hitta, förvalta och utveckla din affärsidé och som bärare av ditt varumärke.

 
Safe at Sea beläget i Kungälv är just nu ett sådant företag som med 

inlevelse, kraft och proffessionalism förankrar sin unika affärsidé. Deras story 
bygger på verkligheten och hur man som fågel Fenix reser sig ur askan… 

 
Lars-Bertil Rystrand från Safe at Sea bjuder oss med på en spännande resa.

Information om mässan som du som företagare behöver veta samt en visning 
på plats om hur en utställningsmonter kan se ut.

Jerry Brattåsen, Ale Utveckling & Dan Claesson, Space Production AB


