
2012  |   vecka 6  |   nummer 5  |   alekuriren 3

Starrkärrs Rödakorskrets

ÅRSMÖTE
Torsdag 23 feb kl 19.00

Dagcentralen i Älvängen

Alla medlemmar hälsas 
varmt välkomna!

Styrelsen.

Försäkra ditt boende 
hos oss och få sänkt 
personbilspremie!

Ring mig på 0520-49 49 64 så berättar jag mer.
Anna Turäng, Säljare Privat Försäkring

lansforsakringar.se/alvsborg

BOHUS. I augusti förra 
året öppnade second 
hand- och inrednings-
butiken Living life Vin-
tage.

Kunderna kan nu gå 
på skattjakt i Bohus 
centrum.

– Second hand och 
loppis är alltid spän-
nande, du vet aldrig 
vad du kan hitta och 
inte sällan gör man ett 
jättefynd, säger Sofia 
Andersson.

Hon driver nu butiken till-
sammans med två väninnor, 
Terese Blomqvist och Vivi-
anne Mårtenson. Sortimen-
tet består till 80% av second 
hand, resten är nytt. Här 
hittar du allt från kläder och 
smycken till möbler, inred-
ning samt egen konst.

– I grunden är jag konst-
när och dekoratör. Jag försö-
ker ta tillvara på det jag kan. 
Jag skapar gärna en tavla på 
beställning. Barntavlor och 
doptavlor är populära, berät-
tar Sofia.

Inledningsvis har butiken 
haft begränsade öppettider, 
men nu siktar ägartrion på 
bättre tider. 

– Vi har fått ett bra mot-
tagande och trots ombyggna-
den av Jordfallsbron, som har 

påverkat oss mycket nega-
tivt, är det gott om stamkun-
der. Vi ligger bra i pris och är 
inte i närheten av den nivå 
som second handbutiker har 
i Stockholm och Göteborg. 
Sedan tio år tillbaka har det 
blivit allt svårare att fynda i 
de större butikerna. Den stora 
efterfrågan har drivit upp pri-
serna på begagnat, säger Sofia.

Ska du fynda second hand 
är det bättre att förlita sig till 
mindre loppmarknader och 
privata utförsäljningar.

– För mig är det ett gift och 
jag besöker minst en loppis i 
veckan. Det är där jag hittar 
varor till butiken.

Att Bohus centrum nu har 
livats upp med en second 
hand- och inredningsbutik är 
en ren slump.

- En väninna tipsade om 
lokalen och jag har drivit tre 
tidigare butiker i Alingsås, 
vilket gjorde att jag kände sug 
att återigen stå på egna ben. 
Trenden håller i sig att shoppa 
i den här typen av butiker. Det 
beror främst på människors 
miljötänk, att hellre återan-
vända istället för att köpa nytt. 
Att det är lite mer personligt 
och att det finns en stor chans 
att fynda, berättar Sofia som 
själv har lyckats göra många 
kap.

– Det jag rankar högst är 

nog en Louis Vuitton väska 
som jag köpte för 60 kronor, 
när den i själva verket var värd 
cirka 30 000 kronor.

I tisdags arrangerades en 
mingelkväll och kunderna fick 
chansen att fynda lite extra.

– Det var väldigt trevligt 
och något vi kommer att fort-
sätta med. Kundkvällarna är 
bra för att lära känna markna-
den lite bättre samtidigt som 
vi får chansen att presente-
ra allt annat som vi erbjuder. 

Vi hoppas till exempel kunna 
erbjuda uthyrning av kläder 
för maskerader och temafes-
ter. Det finns också möjlig-
het att anlita mig som inred-
ningskonsulent. Med andra 

ord finns det mycket att prata 
om i butiken, avslutar Sofia 
Andersson.

Logga in på www.aleel.se 
och följ din elförbrukning! 

Alla våra nätkunder har tillgång till ”Mina sidor”.
Inloggningsuppgifterna fi nns på din elnätsfaktura. 

Ange kundnummer och anl id.

Behöver du komplettera 
med ett bra elavtal? 
Kontakta vår kundservice 
eller besök vår hemsida 
www.aleel.se för ett 
värmande erbjudande!

Kallt i 
stugan?

www.aleel.se 0303-33 24 00 info@aleel.se | Lunnavägen 2,  Box 3004,  449 14 Alafors

Living life Vintage. Mingelkväll i den tämligen nya second hand- och inredningsbutiken i Bohus centrum. Mira Arvedal tittade 
in till föreståndarna Terese Blomqvist och Sofia Andersson.
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Soppa och politik
Torsdag 9 februari kl 18.30-20.30 

träffas vi på Folkets hus i Nol. 

Vi möts över en tallrik soppa och fortsätter 

sedan vårt arbete mot barnfattigdomen.

Välkommen!
 

S-grupp
Måndag 13 februari kl 18.30 träffas 

den socialdemokratiska fullmäktige-

gruppen på Folkets hus i Nol. 

Alla medlemmar är välkomna till mötet.

Välkommen!

Second hand hetare än någonsinSecond hand hetare än någonsin
– Living life Vintage är poppis i Bohus centrumi Bohus centrum
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KONTORSLOKALER I NOL
Sitt inte själv hemma. Kom ut i 
gemenskapen och skapa kontakter 
för nya affärer.
Ring Börje på 
tel: 0703-289577
NOL FÖRETAGSCENTER

www.nolforetagscenter.se

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


