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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
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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 ÅreÅremössamössa till jul är ett hett tips


