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PÅSKÖPPET

MÅN-FRE 9.30-18.00 • LÖR 9.30-14.00
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ÄLVÄNGENS CYKEL  

MONARK NINA
Monark 3-vxl. Alu ram, godkänt lås, korg, 
kjolskydd, bekvämt styre, belysning.
Påskpriset gäller t.o.m 1 maj med reservation 
för slutförsäljning)

LÅNGFREDAG STÄNGT • PÅSKAFTON 9.30-14 

PÅSKDAGEN 11-14 • ANNNANDAG PÅSK 11-14

Se fl er erbjudanden på www.alvangenscykel.se

PÅSKPRIS

ORD PRIS 4.295:-
2.990:-

ÄLVÄNGEN. Alexandra 
Möhrpahl är ny ägare 
till Elvis & Elina.

Barnklädesbutiken 
kommer att ha nypre-
miär i samband med 
vårmarknaden den 1 
maj.

– Ett lämpligare till-
fälle är svårt att finna, 
säger Alexandra.

Det blir visserligen första 
gången som Alexandra 
Möhrpahl intar rollen som 
egen företagare, men kon-
fektionsbranschen är inga-
lunda någon ny bekantskap 
för henne.

– Jag har jobbat med 
kläder i elva år. Nu har jag 
tagit tjänstledigt från mitt 
arbete på Lindex i Göteborg. 
Förhoppningsvis kan jag 
ringa och säga upp mig om 
ett halvår. Det är åtminstone 
min målsättning, säger Alex-
andra.

Det var i somras som 
Alexandra såg anslaget om 
att Elvis & Elina var till salu. 
Hon blev omedelbart intres-
serad, men sedan följde en 
tid av fundering.

– Jag velade fram och till-
baka, men så ringde Teija 
(nuvarande ägare) och då 

bestämde jag mig.
Alexandra Möhrpahl flyt-

tade till Älvängen med sin 
familj för fem år sedan. Hon 
trivs på orten och vill att 
samhällsservicen ska fort-
sätta utvecklas.

– Jag blev så besviken 
när Ljuva Hem flyttade till 
Nödinge. Jag tänkte att det 
vore förfärligt om även Elvis 

& Elina skulle försvinna. Jag 
har handlat åtskilliga klädes-
plagg och presenter i den här 
butiken, säger Alexandra.

Elvis & Elina håller stängt 
under påskhelgen, och några 
dagar ytterligare, för att 
sedan slå upp dörrarna igen i 
samband med vårmarknaden 
den 1 maj.

– Under tiden som affären 

håller stängt tänker jag skylta 
om och få alla nya varor på 
plats.

Blir det någon föränd-
ring av sortimentet?

– Jag kommer att utöka 
sortimentet, bland annat 
med barnmöbler som jag 
målar själv, och dessutom har 
jag för avsikt att byta ut vissa 
klädmärken. Jag vill göra 

butiken lite mer plånboks-
vänlig.

Alexandra Möhrpahl 
kommer att få sällskap i affä-
ren av Ylva Lindberg, som 
har fått möjlighet att hyra en 
del av lokalen. I november 
2009 öppnade Ylva Scrap ´n´ 
Joy i en källarlokal på Göte-
borgsvägen.

– Flytten, och det 

ingångna samarbetet med 
Alexandra, innebär att jag 
kan ha öppet fler dagar i 
veckan. Dessutom blir det 
ett betydligt bättre läge för 
verksamheten, avslutar Ylva 
Lindberg.

– Vårmarknaden utgör startskotteten utgör startskottet

LYCKA TILL!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Alexandra Möhrpahl tar över Elvis & Elina och förbereder en nypremiär för butiken i samband med Älvängens Vårmarknad den 1 maj. Alexandra kommer att 
få sällskap i lokalen av Ylva Lindberg, som driver verksamheten Scrap ´n´Joy.

Ny ägare till Elvis & Elina i ÄlvängenNy ägare till Elvis & Elina i Älvängen
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– Din skobutik för hela familjen

ECCO100 KR 
RABATT PÅ
SKOR FRÅN


