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En julmarknad med starka traditioner
Se och lyssna till årets 
luciakandidater.

Fynda bland oslagbara 
marknadserbjudanden i 
butikerna.

Sist men inte minst, 
få en skymt och kanske 
till och med en kram 
av självaste tomtefar – 
välkommen till Älväng-
ens julmarknad nu på 
söndag.

Att julen i sig tillhör våra allra 
mest heliga traditioner är vi 
nog tämligen överens om. 
Kring själva julen, dess firan-
de och dess förberedelser, finns 
det också många starka vanor. 
En av dem är Älvängens jul-
marknad som varje år arrang-
eras andra söndagen i advent. 
Nuvarande tappning, där för-
eningsliv och näringslivs sam-
verkar för att skapa ett så att-
raktivt evenemang som möj-
ligt, har pågått i snart 40 år. 
Utan att ha någon exakt be-
sökssiffra vågar vi påstå att 
Älvängens julmarknad är det 
största publika arrangemang-
et i Ale kommun. 

Älvängens julmarknad har 

sitt ursprung i den klassis-
ka skyltsöndagen. Folk träng-
des tidigare utanför butikerna 
för att få en skymt av vad köp-
männen tänkte lansera lagom 
till julen. Som på många andra 
fronter har utvecklingen dock 
gått framåt och skyltsöndagen 
är numera en julmarknad där 
trängseln på gatorna även har 
flyttat in i butikerna. Det är en 
sagolik folkfest fylld av aktivi-
teter och stämningsfull musik.

För fjärde året i rad lottar 
föreningen ut en extra fin jul-
klapp. I "handla-och-vinn-lot-
teriet" står en 42" LCD-tv på 
spel. Notera att du måste vara 
på plats när vinstlotten ropas 
ut från scenvagnen i centrum 
kl 15.30.

Föreningslivet är som 
nämnt en viktig faktor för att 
skapa en innehållsrik mark-
nad. Skepplanda Hemvärn 
och kulturförening är som 
vanligt på plats och serverar 
ärtsoppa, Älvbygdens motor-
klubb har motocrossuppvis-
ning och idrottsklubbarna ar-
rangerar lotterier på olika plat-
ser.

Styrelsen 
Älvängens Centrumförening

Årets luciakandidater uppträder under julmarknaden och 
det finns även chans att rösta på din favorit...

Tomtefar dyker självklart upp och vid Älvängens Manu-
faktur finns det möjlighet att överlämna önskelistan.

Göteborgsvägen 80B, Älvängen. Telefon 0303-74 66 74

Älvängens

Sticka 
Åremössan!

���������

79:-
Mönster gratis!
Garn Milano

Ord pris 95:-

Ale Lions Club är en av många föreningar som har varit 
med länge på Älvängens julmarknad, så även i år.

För fjärde året kommer en stor platt-tv att lottas ut till 
en lycklig vinnare. I fjol var det Johnny Dahl och Susanna 
Gustavsson som drog högvinsten.

Arkivbilder: Allan Karlsson

ÖPPET ALLA DAGAR: Mån-Lör till 22.00, Sönd till 
20.00 Göteborgsvägen 89, Älvängen. Tel: 0303-748119

ALLA 
BARN FÅR 
BALLONG!

LÖSGODIS 
590

/hg

KÖP GB́ S 
PEPPARKAKS-
GLASS OCH 

FÅ KAFFE 
PÅ KÖPET

•   Traktorparad med ”tomtar”
genom centrum kl 13.

•  Kom med och sjung advent- 
och julsånger i Smyrnakyrka
kl 14-15.

•  Aleslöjdarna har sin jul-
försäljning i Smyrnas lokaler.

•  Kl 16.15 julkonsert i Blå kyrkan
och caféverksamhet fr kl 12.00

Älvängens
   Julmarknad 

kl 12.00 - Julmusik med Dauntown

kl 13.30 - Gospel.com

kl 15.00 - Presentation av Ale Lucia med tärnor

kl 15.15 - Dansuppvisning av Dansstudion

kl 15.30 - Dragning av "Handla & Vinn lotteriet"
                Tomteparad till Järntorget, 
                luvor och godis till alla barn

Lämna din önskelista 
till tomten utanför 

Manufakturen

Sleipners hyrverk kör 

Ale Lucia med tärnor 

genom samhället med 

häst och vagn.

* Lottdragning pågår i max 15 minuter. Sedan gäller den först dragna lotten som vinnare och annonseras då ut.

Scenvagnen i centrum

Söndag 5 dec kl 12-16

Program:

• Skepplanda  Hemvärn och Kulturförening bjuder 
traditionsenligt på ärtsoppa, glögg och musik

  •   ÄMK Motorcross: Uppvisning vid
Svenheimers, La Plaza

• kl 16.00 - Järnias fyrverkeri

Järntorget

Lions korv
Chokladhjul och skinklotteri
Aleslöjdarna i Smyrnakyrkan
Tomten finns på plats – lämna öns-
kelista 

Knallar och tävlingar m.m. 

Tävling –
hur många klappar finns i säcken?
1:a pris  300 :-
2:a pris  200 :-
3:e pris 100 :-

S
K
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PLANDA

B
T
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Fotboll  Bordtennis
Handboll  Gymnastik

1948

Handla och vinn!
  JULMARKNADSLOTTERI

På julmarknaden mellan kl 12-15 lönar det sig
att handla extra mycket. För varje hundralapp

du handlar för, i en butik i Älvängen, får du en lott. 
Kl 15.30 drar vi en lycklig vinnare

på scenvagnen i centrum. 

Vinnaren måste vara på plats, annars dras en ny lott*. 
Förstapris är en Panasonic 42” HD Ready platt-tv. 

2:a pris presentkort 1000:- 
3:e pris presentkort 500:-

Övriga vinster annonseras ut,
om inte vinnarnan är på plats.

Arr: Ale HF

Panasonic 42” HD Ready platt-tv med inbyggd
digitalmottagare, 100 Hz teknik och minneskortsläsare.
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Här är 
årets jul-
klappar 
för barnen
Surfplattan har Han-
delns utredningsin-
stitut (HUI) förut-
spått blir årets stora 
julklapp.

Vad som gäller för 
de lite yngre barnen 
är desto svårare att 
få reda på.

Därför hälsade vi 
på hos Älvfoto som 
sedan ett antal år 
tillbaka också är lek-
saksaffär i Älvängen.

Helt enkelt är det inte att reda 
ut vad som kommer att slå i 
år. Utbudet är enormt, men 
efter en stunds betänketid 
säger AnnTherese Johansson 
Paperjamz.

– Det är en gitarr som gör 
vem som helst till rockstjärna.

Paperjamz har tre inbyggda 
melodier, reglerbar ljudstyrka 
och inbyggda högtalare. Den 
går också att ansluta till hög-
talare eller hörlurar.

En annan julklapp som står 
högt upp är Bakugan. Ett spel 
som bjuder på maximal spän-

ning, där du aldrig vet vad 
som väntar. Här finns mäng-
der av tillbehör och oanade 
möjligheter.

Roliga och mysiga små 
hamstrar är också populära. 
De kallas Zhu Zhu Pets, rock-
hamstrar som till och med har 
egen bil...

Spelfronten
På den allmänna spelfron-

ten händer det alltid mycket. 
Årets barnspel är Safari 
School. Professor Krokodils 
safariskola är ett roligt, läro-
rikt och spännande spel, där 
du får gå på upptäcktsfärd 
i djuren värld och lära dig 
massor av saker om 42 olika 
djur och deras egenskaper.

Kan elefanter flyga? Lägger 
noshörningar ägg? Åter flod-
hästar bara växter? Har igel-
kottar svans? Går mullvadar i 
ide? Och hur många ben har 
en fluga? Det är inte alltid 
lita enkelt att lista ut dju-
rens egenskaper. Men i Pro-
fessor Krokodils safariskola får 
du svaret på dessa och många 
fler frågor!

Spelet går ut på att snabbt 
hitta egenskaperna hos ett 

visst djur och vara den som 
ställer sina spelpjäser på de 
rätta egenskapskorten. Safari 
School kan spelas med barn 
från 4 år.

Det set tveköst ut att kunna 
bli en riktigt rolig jul i år 
också, oavsett åler.

Finn fem fel
Jag heter:

och bor:

Telefon:

Lämnas in hos Älvfoto under julmarknaden, vinnare publiceras i Alekuriren vecka 50

1988 Bakmaskinen   2000 DVD-spelaren
1989 Videokameran  2001 Verktyget
1990 Woken   2002 Kokboken
1991 CD-spelaren   2003 Mössan
1992 TV-spelet   2004 Den platta tv:n
1993 En doft (parfym)  2005 Ett pokerset
1994 Mobiltelefonen  2006 Ljudboken
1995 CD-skivan   2007 GPS-mottagaren
1996 Internetpaketet  2008 En upplevelse
1997 Det elektroniska husdjuret 2009 Spikmattan
1998 Dataspelet    2010 Surfplattan
1999 Boken

Årets julklapp sedan 1988
AnnTherese Johans-
son visar upp vad hon tror 
kommer att bli årets jul-
klapp för barn, gitarren Pa-
perjamz.
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(Rea gäller EJ på nyheter) ���������   
    hälsar Tina, Viveka och Agneta!

Öppet: tis-fre 12-18, lör 10-13. Göteborgsvägen 76 Älvängen, 0703-56 22 77  www.belladonna.snabber.se
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Öppet alla dagar fram till jul!
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Änggatan 2 • Ä lvängen

•PIZZA  
• KEbab 
• PASTA

• Sallad

Tel 0303-74 89 90

Alla beställningar är lagda 
sedan länge. Det är bråda 
dagar hos de större livsmedels-
butikerna. December är årets 
största månad. Nu ska alla 
varor omsättas. 2,,5 ton jul-
skinkor ska förhoppningsvis 
bäras hem från Supermarket.

– Vi lägger våra beställning-

ar tidigt och får hoppas att vi 
har gjort korrekta beräkningar. 
I första hand tittar vi på förra 
årets försäljning, men också 
på hur julhelgen ligger i för-
hållande till lördag-söndag. 
Förra året blev det en lång le-
dighet för väldigt många. Då 
fanns det tid att baka, lägga in 
sill och griljera sin julskinka. I 
år tror vi att trenden med att 
göra det mesta själv kommer 
att brytas, eftersom julafton 
ligger på en fredag. Det blir 
inte så lång ledighet, vilket 
påverkar både inköpsvolymen 
och möjligheten att laga själva, 
säger Mauritz Wennberg.

Jul- och nyårshelgen är deli-
katessernas högtid. Det är då vi 

unnar oss det lilla extra. Tradi-
tionens makt är stark och styr 
valet av ost, chark, sallad och 
sill i stor utsträckning, men det 
finns också nya vägval.

– Leverantörerna kommer 
med mycket nytt som fram-
för allt den yngre generatio-
nen är nyfiken på. Kanelfläsk, 
rökt sidfläsk, är tämligen nytt 
på julborden och det är verk-
ligen något jag rekommende-
rar. Likaså tycker jag att räk-
salladen hör hemma på var 
mans julbord. Syltor hör defi-
nitivt till traditionen, men har 
med åren tappat i popularitet. 
Nu finns det dock både rullsyl-
tor och skinka med kryddpep-
par som ofta går hem, berättar 
Sanna Karlsson.

Sill är också något som hör 
julen till.

– Storsäljarna är den klas-
siska löksillen och senapsillen, 
men är man sugen på något 
nytt ska man inte tveka att 
prova vodka-lime-sillen, före-
slår Sanna.

Förutom att rekommende-
ra och servera rätt delikatesser 
till aleborna finns det mer att 

göra bakom disken.
– Ja, vår affärsidé med att 

göra jultallrikar och större buf-
féfat är en stor succé. Dessut-
om gör vi alla våra sallader, räk-
sallad, rödbetsallad, potatissal-
lad och så vidare själva. Det gör 

att vi har fullt upp just nu.
Avslutningsvis, finns det en 

speciell julost och vilken är det 
i  så fall?

– Det råder nog delade upp-
fattningar om det, men jag 
skulle svara Cheddarost. Den 

finns i mängder av smaker – 
min favorit är Champagne-
cheddar, svarar Sanna Karls-
son.

Julens alla delikatesser rakt över disk
– Krydda det traditionella julbordet med något 

Sanna Karlsson tipsar om nyheter och delikatesser som kan ge julbordet ett extra lyft i år.

STORSÄLJARE
• Julskinka, lösvikt
• Rödbetsallad
• Rullsylta/pressylta

SANNAS TIPS
• Rökt lamm
• Kanelfläsk
• Räksallad

Julbordet står i centrum under i princip hela 
december.

Här finns starka traditioner, men också en 
hel del trender och tro det eller ej – julbor-
det utvecklas fortfarande.

Den nya generationen har valt bort gris-
fötterna till förmån för mycket annat, säger 
Sanna Karlsson, ansvarig för delikatesserna 
hos ICA Supermarket i Älvängen.

ÄLVÄNGEN   Tel 0303-74 99 99 • Vard 8-18, Lörd 8.30-15
ALE TORG     Tel 0303-966 77 • Vard 9-19, Lörd 9-15, Sönd 11-15

Vi bjuder på  
glögg & 

pepparkakor
 till alla handlande kunder!

EXTRAÖPPET
SÖNDAG 5 DEC KL 12-16
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VARD 10-18 (LUNCH 11.45-13), LÖRD 9-13 • ÄLVÄNGEN TEL 0303-74 86 60

DANTAX 32LCD VD9.4
Mycket prisvärd 32” med hög standard

KKAMMMMPAAAANNNNNJJPRIS

2.990:-

DANTAX
32” HD-klar LCD 
2 HDMI, USB in, 
Boxer-godkänd 
digitalmottagare

GRUNDIG
32” HD-klar LCD 

med inbyggd 
digitalmottagare 

MPEG 4 

GRUNDIG
42” Full HD LCD 

100 Hz & bildstabilisering, 
4 HDMI, VGA, USB med

inspelning, MPEG 4

• Vi har även de senaste 3D tv apparaterna & 3D blu ray-spelarna 
• Ca 10 olika Laptop-modeller & ca 30 olika platt-TV-modeller hemma 
• Prisvärda dvd-spelare från 399:-

KKuunnskkkap &&&&& KKvalitet, 

aaallttidd 22 ååårrrsss ggaranti 

pppåå aalllllaaa TV

GRUNDIG 32 GLX3001
32” LCD med bra bild & ljud kvalité

PPRIISSSSÄNNNKKKTT 11000:-

NU 3.990:-

PRISSSSÄÄNNNKKKTTT 22000:-

NU 6.990:-

GRUNDIG VISION 9 VLC 9040C
42” som har allt till lågt pris

Annelie Nyberg öpp-
nade Godisboden i 
juli.

Nu stundar snart 
hennes bästa tid.

Julen är nämligen 
gottegrisarnas bästa 
dagar.

Julchoklad, skumtomtar, pol-
kagrisar, mintspån, romerska 
bågar, marsipan, brända mand-
lar och 220 sorters lösgodis. 
Suget efter sötsaker lär bli till-
fredsställt om Annelie Nyberg 
får bestämma.

– Jag tror inte jag har missat 
något. Det här är absolut vår 

viktigaste tid, men det är min 
första jul som godishandlare så 
jag lär säkert ha glömt något. 
Det får i så fall bli en läxa till 
nästa år, säger hon.

Det hon är mest nöjd med 
är ändå att kunna erbjuda alter-
nativ till de som av något eller 
flera skäl inte kan äta traditio-
nellt godis.

– Vi har gjort en noggrann 
märkning av allt godis. Alla ska 
känna sig trygga när de handlar 
här. Vi har glutenfritt, lakto-
sfritt, mjölkproteinfritt, gela-
tinfritt, sojafritt och sockerfritt 
godis. Det är bara att titta noga 
på märkningen.

Förutom att Annelie vill bli 
den självklara leverantören till 
alla alebors godisbord finns här 

också alternativ till julgåvor.
– Vi har exklusiv choklad 

som passar till både whiskey 
och vin. Dessutom gör vi gärna 
godiskorgar till företag och söta 
julpaket.

Godisboden upplever sin 
första julmarknad och hoppas 
få bli en upplevelse för alla 
besökare. Det är tveklöst en 
charmig och mycket läcker 
butik som har öppnat.

– Jag tycker vi har lyckats 
forma den precis som vi ville, 
nu jobbar vi med att fylla den 
med kundernas önskemål. 
Vi får mycket förslag och det 
mesta tar vi hem på försök. Det 
som säljer behåller vi i sorti-
mentet, berättar Annelie.

Jul – gottegrisarnas tid

Annelie Nyberg har laddat 
upp inför sin och Godisbo-
dens första julmarknad.

COLORAMA ÄLVÄNGEN GÖTEBORGSV 88, TELEFON 0303-74 60 85 • MÅNDAG-FREDAG 09–18, LÖRDAG 10–14 • WWW.COLORAMA.SE

...och många fler 
kända märken

Allt för både 
Hon & Han

NU 139:-

NU 395:-

NU 149:-

NU 270:-

NU 259:-
FR 195:-

Ord pris 239:- 

Ord pris 495:- 

Ord pris 208:- 

Ord pris 500:- 

Ord pris 362:- 



– Julbord i all ära, Da Mille siktar på rekord
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Visste ni att pizze-
riornas bästa tid är 
runt jul- och nyår?

Mellan julborden 
är det just pizza 
som svensken helst 
vill ha.

Pizzeria Da Mille 
i Älvängen slår nya 
rekord varje nyårs-
dag – i år passeras 
med stor sannolikhet 
drömgränsen 700 
pizzor på en dag!

Julbordet i all ära, det är chans-
löst såväl på juldagens som på 
nyårsdagen. Även dagarna före 
de stora helgerna går pizzaug-
nen minst sagt varm…

– Pizzan är en bra lösning 
mitt i julstressen. Många 
hinner inte laga någon mat 
och köper därför med sig 
pizza hem och när väl julaf-
ton/nyårsafton har passerat är 

många trötta både på julmaten 
och i största allmänhet. Då är 
det lätt att ringa till pizzerian, 
säger Ramos som egentligen 
heter Serafettin Ekici.

Efter 18 år i Älvängen vet 
han vad han talar om. Dagen 
efter de stora aftnarna är hys-
teriska.

– Vi har haft upp till två 
timmars väntetid. Något år vet 
jag att vi fick rycka ut sladden. 
Vi hann inte svara i telefon…

Pizzeria Da Mille är trots 
sitt affärsläge nere i källaren 
på Änggatan en av Älvängens 
mest besökta butiker. Den är 
efter snart 30 års verksamhet 
ett varumärke för hela orten.

– Alla pizzerior har sina 
hemligheter. Det har vi också, 
men jag tror inte bara det har 
med hur du gör tomatsåsen 
utan mer om att gilla sitt jobb. 
Vi bryr oss om kunderna och 
vi bryr oss om varje pizza. Det 
är viktigt för att resultatet alltid 
ska bli bra, säger Ramos.

Under alla år har just kund-
bemötandet varit betydel-
sefullt för Da Mille. Ramos 
kunde i princip alla kunders 
namn och matvanor innan han 
för fem år sedan tvingades ge-
nomföra en bypass-operation.

– Idag jobbar jag fyra dagar 
i veckan och känner mig mer 
eller mindre återställd, men jag 
är självklart lite mer försiktig 
och lyssnar verkligen på krop-
pen. Numera ser jag jobbet 
som ett nöje och jag är glad 
för varje timme jag är här. Våra 
kunder är fantastiska. Vi har 
haft otroliga 18 år och hoppas 
det fortsätter. Idag kan jag inte 

längre alla kunders namn, men 
jag jobbar på det, säger Ramos 
som har varit i Sverige i 30 år.

– Jag kom till Stockholm 
1980 och det var där jag lärde 
mig baka pizza. Hemma i Tur-
kiet har vi ett jordbruk som 
min mamma sköter om. Jag 
hälsar på ett par gånger om 

året. Självklart saknar man sitt 
hemland, men vi har det väl-
digt bra här också.

Någon hemlängtan finns 
det inte plats för i december, 
då ska nya pizzarekord slås. 
Drömgränsen är att passera 
700.

Vi har nog aldrig gjort mer, 

men däromkring har vi varit. 
Problemet är att alla vill ha 
nästan samtidigt. Allt händer 
mellan fyra och åtta på efter-
middagen.

Lätt att förstå problemati-
ken.

Pizzornas mästare

Lussekatter, jultårtor och pepparkakor

Ramos heter egentligen Serafettin Ekici och är pizzabagaren som bryr sig om både kunden 
och pizzan. Därför tror han att Da Mille har blivit en sådan framgångssaga.

Premiär!
Äntligen kan vi 

hälsa dig välkommen 
till Älvängens Cen-
trumförenings egen 
hemsida, alvangen.
com.

Här hittar du fort-
löpande information 
om våra medlemsbu-
tiker och kommande 
arrangemang.

Inför våra stora marknader 
kommer vi att använda 
hemsidan för att delge såväl 
partners som den breda 
allmänheten viktig informa-

tion. Det är också här du kan 
titta på unika och exklusiva 
bilder från evenemangen. 
Bara några dagar efter varje 
marknad kommer bilder som 
inte finns publicerade någon 
annanstans att dyka upp på 
hemsidan. 

Under fliken ”våra buti-
ker” kan du länka dig vidare 
till enskilda butikers hem-
sidor. Du kan också hitta 
nödvändig basfakta såsom 
telefonnummer och kontakt-
personer. Alvangen.com är en 
ny plattform som vi successivt 
kommer att utveckla. Det 
här är ett första steg för att 
främst underlätta för dig som 
kund och vi hoppas att det är 

ett bra sätt att marknadsföra 
Älvängens köpcentrum som 
helhet. Företagarföreningens 
förhoppning är att alla buti-
ker på orten ska ansluta sig 
och medverka till att skapa 
en attraktiv helhet. Vidare 
hoppas vi även att företag 
som inte driver butik också 
vill vara med och bidra till 
att utveckla vårt samhälle. På 
hemsidan hittar ni kontakt-
personer till föreningen som 
gärna svarar på frågor om det 
finns funderingar. Vi är också 
tacksamma för synpunkter på 
hemsidan och vår verksamhet 
i stort.

Styrelsen
Älvängens Centrumförening

alvangen.com – välkommen in!

Svenheimers håller liv i traditionerna

Det mesta i vårt samhälle 
följer ett mode eller en 
trend. Konditoribranschen 
är åtminstone i juletid ett 
undantag, då ska allt vara som 
det alltid har varit.

– Nästa år när vi har varit 
igång i vårt nya bageri i Par-
tille så kommer det kanske 
en del nyheter. Vår gemen-

samma satsning med Ceder-
löfs konditori gör också att vi 
får ta del av deras specialite-
ter, berättar Petra.

Vid årsskiftet ska ett nytt 
gemensamt bageri vara klart 
för invigning och då kommer 
bland annat stenugnsbakat 
bröd att finns med i sorti-
mentet.

– Vi ser verkligen fram 
mot detta. Det kommer att 
bli mycket spännande, menar 
Petra som dock lär ha fullt 
upp fram till dess.

– Julen och framför allt 
lucia är en av årets höjdpunk-
ter. Det blir stora volymer när 
företag beställer lussekatter. 
Inför julen är det mest bröd 
som gäller samt en och annan 
julklappstårta.

Helt befriade från trender 
är emellertid inte bagarna.

– Saffran var inte så popu-
lärt i Västsverige från början, 
men de senaste åren har 

försäljningen ökat. Vörtbröd 
säljer vi både med och utan 
russin. Lite mer unika är våra 
klenätter som Lennart Sven-
heimer gör själv. Det är något 
vi tycker ska finnas även om 
efterfrågan inte längre är jät-
testor, säger Petra.

Ett annat godis som har 
vunnit terräng är de glaserade 
pepparkakorna.

– Dessa har blivit riktigt 
poppis!

Å andra sidan är det långt 
kvar tills de blir lika åtråvärda 
som semlan. Den har premiär 
direkt efter jul...

Lussekattens entré är starten på en högtid 
fylld med gosaker.

I farstun väntar klenätter, marsipangrisar, 
julpyntade finbitar och julklappstårtan.

– Hos oss är det ingen som letar efter 
nyheter, det är det traditionella som gäller, 
säger Svenheimers butikschef Petra Niklasson.

Petra Niklasson, butiks-
chef för Svenheimers 
konditori i Älvängen.

STORSÄLJARE
• Hawaii
• Vesuvio
• La Busola
• Kebabpizza

Ramos favorit...
"Ramos special så klart"

Styrelsen för Älvängens Centrumförening 2010. Mona Karlsson, Anders Johansson, Stefan 
Wennberg, ordförande, Tommy Petersen och Helena Urdal.

Älvängens Julmarknad söndag 5 december         9

Järnhandeln 
i centrum

Göteborgsvägen 95
tel. 0303-74 61 23

HANDLA FÖR

 300:-
SÅ

BJUDER
VI PÅ

 50:-
I RABATT

Julklapparna köper

ni hos oss!

Gäller under 
Julmarknaden

Det må finnas hur 
många stjärnor som 
helst i galaxen, men 
när julen närmar 
sig är det minst lika 
många i hemmen…

Julstjärnan tillhör 
det mest självklara 
att ställa fram när 
högtidernas högtid 
står i blom.

Fast på senare år 
har den fått stor 
konkurrens i bloms-
terriket.

Julblommor är starkt för-
knippat med december. De 
ramar inte bara in julhelgen, 
utan bidrar också starkt till 
att skapa rätt stämning från 
första advent och framåt. 
Vårt julfirande är mycket tra-
ditionsbundet och även om 
det finns trender även inom 
blommor känns det mesta 
igen.

– Det spelar ingen roll hur 
många inspirationskvällar vi 
går på, när det väl kommer 
till skott så är det hyacinter, 
julstjärnor och amaryllis som 
gäller, säger blomsterhandlare 
Kerstin Tilander.

Hon vet vad hon pratar 
om. Älvblomman har hon 

drivit i tre och ett halvt år, 
men blomsterhandlare har 
Kerstin varit i 42 år.

– Det blir en livsstil. Julen 
är mycket speciell. Det är 
mycket att göra hela decem-
ber ändå brukar jag säga att 
vi inte börjar jobba förrän 
butiken har stängt…

Hon avser alla julgrupper 
som ska skapas, dörrkransar 
som ska bindas och mängder 
av andra specialbeställningar 
som måste tas om hand.

Tröttnar aldrig
– Jag tröttnar aldrig på 
blommor och växter, men 
timmarna som krävs tär. Just 
julen är tuff eftersom det är 
så mycket som ska fram på 
så kort tid. Det finns ingen 
som helst tid för vila, säger 
Kerstin.

Någon trötthet ser vi inte 
skymten av. Tvärtom. Ker-
stin och kollegan Catharina 
Ölund tassar glatt runt i buti-
ken och visar upp spännande 
blomstertrender.

– Julrosen är exklusiv, men 
oj så vacker, utbrister Catha-
rina.

– Faktum är att vita 
blommor har ökat kraftigt 
de senaste åren. Särskilt till 
advent ska det vara mycket 
vitt. Tidigare var det mest 
vanligt i kyrkorna, men nu 

har det spritt sig även till 
hemmen, menar Kerstin.

När julförberedelserna är 
över och högtiden närmar 
sig är julgrupper en storsäl-
jare. Dessa har upplevt en 
mindre renässans. Den klas-
siska korgen finns kvar, men 
numera ska det gärna vara lite 
renare och mer avskalat.

– Det har hänt mycket, 
från att tidigare bara ha 
bestått av hyacinter, små 
jultulpaner och konvaljer har 
det nu blivit betydligt fler och 
annorlunda sorter. Amaryllis 
och orkidéer är idag väldigt 
vanliga i julgrupper. Som 
alternativ till korgen finns 
idag mängder av spännande 
alternativ, berättar Kerstin.

Fast innan julgruppen ska 
fram måste julstjärnorna ta 
plats.

Trender även bland julblommor

Catharina Ölund och Ker-
stin Tilander hos Älvblom-
man går en hektisk tid till 
mötes. Blommor hör julen 
till.

STORSÄLJARE
• Hyacint
• Amaryllis
• Julstjärna

Tänk på
att undvika att placera 
julstjärnan nära äpplen, 
kyla och drag. Undvik 
dessutom övervattning.

Göteborgsvägen  •  Älvängen  •   0303 - 74 60 76

Vi har 
julklapparna...

  ...till både 
 stora och små!
PENTAX OPTIO RZ10 
KAMERA

1995:-

1995:-

495:-

PANASONIC SDR-S45
      VIDEOKAMERA

TELEFUNKEN 
DIGITAL FOTORAM DPF 7900 LED

En härlig liten 
slimmad kamera 
med 10x optisk 
zoom (28-280 mm), 
14,1 megapixel 
och 2,7” LCD-skärm.
Kameran fi lmar i HD format 
och har bildstabilisering.
Finns i 5 härliga färger.

En kompakt videokamera från Panasonic 
som fi lmar på SD-kort. Den har 40x       
                    optisk zoom och 2.7” LED-
         skärm.

Överraska med en digital 
fotoram fylld med 
roliga bilder.
Kan visa bilder från 
både minneskort och 
USB minne.



En läsplatta, I-phone 
eller en ljudbok?

Årets julklapp 
kanske blir något 
helt annat.

– Jag tycker att ett 
presentkort på en 
yogakurs är en top-
penidé, säger Helena 
Urdal på Andrum i 
Älvängen.

Får vi rekommendera en an-
norlunda paus under årets jul-
marknad? Upplev stillhet och 
lugn i en miljö ni inte trodde 
fanns i Älvängen. Hos Helena 
på Andrum kanske ni också 
finner lösningen på årets jul-
klappsbekymmer.

– I vårt galna prylsamhäl-
le vet jag att många uppskat-
tar något annat. Ett SPA-paket 
eller rent utav en yogakurs tror 
jag kan bli en hit, menar hon.

Det vore självklart konstigt 
om hon sagt något annat. 
Helena har varit engagerad i 
yoga de senaste tolv åren. In-
tresset blir bara större ju mer 
hon lär –och lär det gör hon.

– Just nu utbildar jag mig i 
Anusarayoga, en positiv livsbe-
jakande form. Det är en lång 
utbildning med en lärare från 
USA. För mig är det ett måste 
att fortsätta utvecklas om jag 
i min tur ska utveckla andra, 
säger Helena.

Många grenar
Hon beskriver yoga som en 
stam med mängder av grenar. 
Du väljer själv vilken du vill 
sätta ner foten på.

– Oavsett vilken form du 

väljer måste du alltid utgå 
från dig själv. Det är det som 
är yogans fördel. Du tänjer 
bara på dina egna gränser och 
tävlar inte mot någon annan. 
Jag lär deltagarna att lyssna på 
sin kropp, det är den som sätter 
gränserna, ingen annan, berät-
tar Helena.

Sin studio, Andrum, har 
hon drivit i fyra år. Idag håller 
Helena igång sex yogagrupper, 
varav fem är olika. Här finns 
alternativ för nybörjare, men 
också för de som önskar mer 
avancerad träning.

– Det är häftigt att se hur 
deltagarna utvecklas. Personer 

som aldrig trott att de skulle 
stå på huvud gör plötsligt det 
och kan även sitta spagat, säger 
Helena.

Via Sats
Vägen in i yogan gick via frisk-
vårdsföretaget Sats. Helena 
var med och förde in grupp-

träningsformer som Body Ba-
lance till Sverige, men ganska 
tidigt kände hon att traditio-
nell gym- och gruppträning 
inte riktigt var hennes grej.

– Jag har mitt ursprung i 
dans och har alltid gillat att 
träna hårt, men jag vill gärna  
få tillbaka lite energi av trä-
ningen och då måste det finnas 
ett mentalt inslag. Det finns i 
yogan och det är väl därför 
jag har fastnat här, berättar 
Helena.

Inspiration hämtar hon 
bland annat från Thailand, 
dit hon reser varje sommar. I 
maj genomför hon för första 
gången en egen tio dagar lång 
yogaresa.

– Intresset är stort och vi är 
redan så många anmälda att jag 
vet att resan blir av, men det 

finns fortfarande platser kvar. 
Det känns fantastiskt roligt 
att få chansen att visa upp alla 
unika platser, säger Helena.

Gymyoga
Det är viktigt att understryka 
skillnaden mellan gymyoga 
och den träning som Andrum 
erbjuder.

– Vi går mer på djupet och 
har en annan helhet. Gymyo-
ga är en light-version av det vi 
gör. Tack vare att vi har mindre 
grupper här och dessutom har 
skapat en äkta yogamiljö blir 
upplevelsen en helt annan.

Med andra ord en perfekt 
julklapp.

Helena Urdal driver friskvårdsföretaget Andrum i Älvängen. Du hittar hennes mycket stilful-
la lokaler på andra våningen ovanför Svenheimers konditori.

Avancerad yogaträning innebär bland annat att stå på 
huvud.
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SÖNDAG 5 DEC KL 12-16

59:-

39:-
2 för 70:-

2-stjälks
Amaryllis

Azalea

Vardagar 9.30 - 18.00
Lördagar 9.30 - 14.00
Göteborgsvägen 72 

Älvängen
Tel 0303-74 90 30

100:- 
RABATT

PÅ ALLT I BUTIKEN

SOM KOSTAR ÖVER 200 KR.

JULMARKNADS

ERBJUDANDE

– Din skobutik för hela 

Yoga – årets julklapp? 

Postvägen 2, 
Älvängen, 

Tel: 0303-749430
www.alegodisbod.se

Lösgodis 590/hg
ÖPPETTIDER:
Mån - tor: 11:00-19:00
Fre - lör: 11:00-20:00
Sön: 12:00-17:00

Tomten bjuder på 
godis till barnen
- 3 strutar med julgodis; 60:-
Julpaket: Glögg, handgjord 
chokladkaka och praliner; 100:-
Här finns det mesta i godisväg 
som hör julen till...

Upplev en riktig godisaffär!
Upp
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Inga Claesson ser fram mot ännu en julhandel. Älvängens Garn & Textil driver hon tillsam-
mans med sin dotter. I år tror hon på Åremössan. Det är nämligen stickat som gäller!

1978 tog Inga Claes-
son över Älvängens 
Garn & Textil.

32 år senare står 
hon fortfarande kvar 
och hjälper sina 
trogna kunder.

– Tyvärr finns det 
inte så många tygbu-
tiker kvar, IKEA har 
slagit ut det mesta.

Fast Inga Claesson har Ingvar 
Kamprad inte lyckats få bort 
från marknaden. Älvängen är 

förunnat med en klassisk tyg- 
och gardinbutik, där garn är 
det som går mest just nu.

– Det har blivit inne med 
stickat igen och det märker 
vi av. OS-mössan var popu-
lär i vintras, nu är det snarli-
ka Åremössan som gäller, be-
rättar Inga.

Att hon klarar konkurren-
sen har en enkel förklaring.

– Det är skillnad på garn 
och garn. Samma sak gäller 
gardiner. Vi säljer inte samma 
som till exempel IKEA, men 
problemet idag är att den nya 
generationen har lärt sig att 

slänga och köpa nytt. Därför 
är de inte så beroende av kva-
lité, menar Inga.

Älvängens Garn & Textil 
har också en systuga som går 
på högtryck.

– Idag har inte alla hushåll 
en symaskin och har de en är 
det inte säkert att de vet hur 
den fungerar. Vi lägger upp 
mycket byxor, lagar och syr i 
nya dragkedjor i jackor.

Tröttnar du aldrig?
– Nej, det hade varit förfär-

ligt att behöva gå hemma själv. 
Det här är socialt och det är 
roligt att kunna hjälpa till! Järnia Älvängen, Postvägen 4, Järntorget, 0303-74 92 00

www.axums.se

Sodastream Jet Svart

Valfri 

Clear-smak 

på köpet!
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�����

�����

�����

Levande 
julmusik 
i butiken

Vinn en 
fyrverkeri-

låda!
Var med på vår 

tipsrunda i butiken 
där Du kan vinna
en fyrverkerilådaSet för 

crème brulée 
Brännare och fyra skålar 
i ett set

Skruvdragare IXO Vino

– skruvdragare som även 
fungerar som vinöppnare!

Missa 
inte

vårt traditionsenliga 

fyrverkeri 
vid Järntorget 

kl 16:00
��������

Göteborgsv 58 Älvängen mån-fre 9.30-18.00 lör 9.30-14.00 Tel 0303-74 68 73

30% 
introduktions-

rabatt 
på all slalomutrustning 

t o m 5 dec

•  Försäljning och uthyrning 
av Slalom & snowboard

•  Slipning av slalomskidor 
(max 12cm breda)

• Vallning av slalomskidor
• Skridskor nya och beg
• Skridskoslip

Se fl er erbjudanden på 
www.alvangenscykel.se

EXTREME CT 417 
 Ord pris  2.495:-
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2011:ORNA ÄR HÄR! 2011:ORNA I LAGER!
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En Åremössa till jul är ett hett tips



8-22 ALLA DAGAR 8-22 ALLA DAGAR 8-22 ALLA DAGAR 8-22 ALLA DAG

Älvängen  |  0303 74 80 40

Vi har ICA Självscanning. Börja du också!

Som 
traditionen 
bjuder...
...står vårt julbord 
uppdukat i butiken 
söndag 5/12 kl 12-15. Så kom in och låt Dig smaka på ett axplock  av ICA Supermarkets juldelikatesser.

Välkommen till din 

Matbutik!
- Hos oss hittar ni alla 
julens delikatesser, vi kan 
dessutom hjälpa till med 
allt från färdiga jultallrikar 
till exotiska fat...

Pannkaka med glass och festis 20:-

2 pannkakor, 1 glasskula och 1 festis

Sjävklart är 

tacobuffén och 

salladsbaren öppen 

som vanligt!

ÖPPETTIDER PÅ
MARKNADEN 10-16
Marknadsräkmacka och kaffe 49:-
Hemlagad Gulaschsoppa 49:-


