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Mer än bara mäklartjänsten.  Arvskiften    Bodelningar    Bouppteckningar    Deklarationer    Energideklara-
tioner    Fastighetsförmedling    Gåvobrev    Lösöreauktioner     Röjning och städning    Samboavtal    Skatteberäkningar  
Testamenten    Äktenskapsförord och övrig familjejuridik

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80    Ytterby 0303-925 00    Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se
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Det är vi som 
är Axelssons!
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ÄLVÄNGEN. För två 
veckor sedan drab-
bades Kupan av över-
svämning.

I tisdags öppnades 
emellertid den populära 
second hand-butiken 
igen.

– Aningen mindre 
lokal, annars är allt 
som vanligt, konstate-
rar Christina Ekstrand, 
en av eldsjälarna i 
Starrkärrs Röda Kors-
krets.
Femtio millimeter regn på 
knappt en timma. Det var 
mer än tillräckligt för att 
brunnarna skulle svämma 
över och vatten leta sig ner 
på bottenvåningen där Kupan 
håller till.

– Som tur var hade inte 

personalen gått hem. De 
stod och räknade kassan när 
de upptäckte att det blev blött 
runt fötterna, berättar Chris-
tina Ekstrand.

Fastighetsägaren kontak-
tades omedelbart och han 
tvingades bryta upp golv och 
väggar i fyra av rummen. Det 
i sin tur medförde att Kupan 
fick hålla stängt några dagar, 
till kundernas stora förtret.

– Ett ofrivilligt stopp i 
verksamheten. Nu rullar 
dock allt på i normala banor 
igen med den förändringen 
att vi har flyttat ingången från 
gaveln till framsidan på huset, 
förklarar Christina.

Röda Korset har två perso-
ner som sköter second hand-
butiken på heltid. Därutöver 
finns ett 40-tal frivilliga kraf-
ter som hjälper till när det 

behövs.
– Vi har ett stort kundun-

derlag, alltifrån ungdomar till 
pensionärer. Det har blivit 
lite av ett mode att handla be-
gagnade prylar och kläder. Vi 
har många unga som kommer 
hit istället för att åka till Ikea 
när de ska till att sätta bo.

Har ni lätt att få in saker 
till butiken?

– Ja, verkligen! Vi tar emot 
allt som folk vill bli av med, 
förutom stora möbler. Kravet 
är att det ska vara helt och 
rent. 

Vart går överskottet som 
försäljningen generar?

– De går till olika projekt. 
Just nu har vi fokus på Afrika, 
avslutar Christina Ekstrand.

Kupan drabbades av översvämningKupan drabbades av översvämning

I KUPAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Kupan har åter öppnat efter den vattenläcka som drabbade second hand-butiken för en tid 
sedan. Christina Ekstrand från Starrkärrs Röda Kors-krets hälsar gamla och nya kunder väl-
komna till Älvängen.

– Men nu är det åter högtryck i butiken

Behöver Ert företag hjälp med löpande bokföring och 
ekonomiska rutiner? Svart på Vitt är ekonomibyrån som älskar 
siff ror och att ha kontroll på dem. Säkra siff ror med andra ord. 
Det erbjuder vi dessutom till ett fast pris. 

Självklart har vi andra lösningar också, skräddarsydda för dig 
och ditt företag. 

Kontakta någon av oss för att ta reda på vad det kostar dig och 
ditt företag.

Säkra siff ror till fast pris!

Kungälv • Tel 0303-24 33 49 
E-mail info@svartpavittekonomi.se

www.svartpavittekonomi.se


