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

STORSÄLJARE
• Hyacint
• Amaryllis
• Julstjärna

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


