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ALVHEM. Alvhem har 
fått en ny företagare.

Jenny Karlsson är 
stolt ägare till Ales 
Scrap & Pyssel.

– Det finns ingen 
sådan här specialbutik 
i närområdet och jag 
vet att kundunderlaget 
finns.

Scrapbooking är ingalunda 
något nytt fenomen utan har 
funnits under en lång följd av 
år. I USA har det explode-
rat under 2000-talet och sägs 
vara en av deras största hobby-
er. Företeelsen att samla min-
nessaker i fina dekorerade 

album är emellertid ett eng-
elskt påfund som föddes under 
den viktorianska tiden.

– Själv började jag med 
scrapbooking för sju år sedan. 
Då var det inte speciellt stort 
i Sverige, men intresset har 
ökat för varje år och nu är det 
en utbredd fritidssysselsätt-
ning, berättar Jenny Karlsson.

Utöka sortimentet
Ales Scrap & Pyssel är inrymt 
i ett garage hemma hos fa-
miljen Karlsson på Lokvä-
gen. Här finns allt från album 
och papper till verktyg och 
stämplar. Dekorationer finns 
i form av stickers, blommor, 

knappar, brads och pärlor.
– Här kan man köpa sitt 

startkit om man vill. Jag 
kommer dessutom att utöka 
sortimentet successivt under 
året, förklarar Jenny.

Jenny Karlsson plane-
rar också att hålla kurser i 
scrapbooking under febru-
ari. Vidare planerar hon att 
bjuda in till scrapingträffar.

– Det fungerar som symö-
ten. Man träffas och umgås, 
inspirerar varandra och har 
det allmänt trevligt, avslutar 
Jenny Karlsson.

Butik för scrapbooking i Alvhem

I ALVHEM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Jenny Karlsson har öppnat Ales Scrap & Pyssel i Alvhem.

Lövbiff

99/kg
ICA. Ursprung Irland.

Ca 1200 g.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, 

slutförsäljning eller leverantörsförseningar. 

Priserna gäller v4. Tel 0303-975 00

Öppet alla dagar 8-22

GRATTIS NI 140 SOM 
VANN BIOBILJETTER!

-Kom till butiken (eller ring) för att 

-Hämta dina biobiljetter senast 18.00 på fredag
-Kom till Biopalatset kl 11.30 på söndag

-Njut av filmen - En VIP-visning bara för er!

2 förFärsk

99:-/kg
Kronfågel.

I manuella disken

Spara
Med ICA Kvantum

Rostbiff

1295

Ekologiska ägg

25:-
Finns laddat på ditt ICA Kort.

10:-/st
Finns laddat på ditt ICA Kort.

Frukt i korg

1490/stststt

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

Kaffe + Cederleüfs SEMLA

45:-

VI FIRAR VÅR
SAMMANSLAGNING MED

(Bäst i väst)


