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ÄLVÄNGEN. Ulf Tang-
berg 15-årsjubilerar 
som ägare till Colo-
rama.

Älvängens Färghan-
del har dock en histo-
ria som sträcker sig 
betydligt längre tillbaka 
i tiden.

– Förhoppningsvis 
kan vi finnas kvar på 
orten i många år fram-
över. Jag hoppas att 
vi kan växa i takt med 
samhället, säger Ulf till 
lokaltidningen.

Det var 1938 som Gunnar 
Andersson och hans hustru 
Elsa, tidigare apoteksbi-
träde, började sälja kemika-
lier och hemlagade salvor i 
Älvängen. Butiken inrymdes 
i källarlokalen på nuvarande 
Allans. Sortimentet utökades 
allt eftersom och kom snart 
att omfatta både tapeter och 
färg.

1944 flyttade verksamhe-
ten till nuvarande lokaler och 
1960 tog Sören Gunnars-
son över rörelsen. Under 
hans ledning utvecklades 
butiken till en traditionell 

färghandel med en avdelning 
för parfymeri.

– Det har hänt en hel del 
under de 15 år som jag haft 
ansvaret för butiken. Förr 
sålde vi burkar och tapetrul-
lar, nu säljer vi miljöer. Det 
är inte burken i sig som är 
intressant för kunden utan 
hur slutresultatet blir. Vi 
skulle vilja utveckla den 
delen ytterligare, men ytan 
är begränsad, säger Ulf 
Tangberg som också berät-
tar att urvalet av färgkulörer 
fullkomligen har exploderat.  

– När jag började så fanns 
ett 100-tal kulörer att välja 
bland, nu finns det säkert 
8 000. Numera bryter vi 
färgen, tidigare stod det fär-
digblandad färg på hyllan.

Vilka färger är populä-
rast hos de som ska måla 
om sitt hus?

– Utomhus är det vitt och 
grått i olika nyanser som 
dominerar. 

Vilket tapetmode gäller?
– Fortfarande väljer 

många en fondvägg där det 
går mot större och större 
mönster på tapeten. Trendigt 
när det gäller färger är lime 
och orange.

Hur ser du på framti-
den, vilket segment tende-
rar att öka?

– Tapeter är ett växande 
produktområde, nyligen tog 
vi in ytterligare en leveran-
tör i butiken. Allt fler kunder 
väljer att tapetsera på egen 
hand. De nya tapeterna är 
betydligt lättare att sätta upp 
eftersom du limmar direkt på 
väggen. Tapeterna är i regel 
ganska kraftiga och går inte 
sönder så lätt.

Blir hemmafixarna fler?
– Diverse tv-program med 

snickeri och inredning har 
skapat ett intresse hos folk 
och det märker vi av. 

Hur ser du på framti-
den?

– Ombyggnationen i cen-
trum medförde att vi tappade 
många kunder, bland annat 
en del målerifirmor som inte 
kunde ta sig fram till butiken. 
Alla har inte kommit tillbaka, 
men sakta men säkert börjar 
vi återhämta oss. Älvängen är 
ett samhälle som växer och 
det vill vi också göra, säger 
Ulf.

Lastfartyget Sternö var på 
väg från Lidköping till Lim-
fjorden i Danmark när det 
körde fast på en sandbank i 
Göta älv. Olyckan skedde vid 

två-tiden på natten. Enligt 
Transportstyrelsen ska en 
utslagen generator ha orsa-
kat strömbortfall som gjorde 
att Sternö förlorade styr-

ningsförmågan.
Vid grundstötningen 

spräcktes en oljetank som 
emellertid var tom och 
någon fara för utsläpp fanns 
således inte. På morgonen 
bogserades fartyget till kaj 
i Lödöse där det skedde en 
dykinspektion.

Ingen person kom till 
skada.

JONAS ANDERSSON

Kaféstaden

Kan en jättelång rubrik som den här få dig att längta 
till en avkopplande shopping-mys-dag längs pittoreska 
kullerstensgator kantade av vackra trähus, mysiga 
innergårdar och härliga kaféer?
Fundera på saken. Och när du har tid och lust är du mer än välkommen. 
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Ulf Tangberg firar 15 år som färghandlare i Älvängen.

Fartyg gick på grund i Lödöse

Lastfartyget Sternö var på väg från Lidköping till Limfjorden i Danmark när det gick på 
grund i Göta älv strax söder om Lödöse.

LÖDÖSE. Ett fartyg, lastat med korn, gick på 
grund i Göta älv, strax söder om Lödöse natten 
till tisdagen.

Strömlöshet uppges vara orsaken till lastfarty-
gets grundstötning.

Det grundstötta fartyget fick bogseras till kaj i 
Lödöse.

Vi kan viktminskning

xtravaganza, Solbräckegatan 3, Kungälv

Starta nu så är du  
smal till sommaren!

Catrin Månad 1

Catrin  
20 kg lättare!

Ring nu!  
0303-44 59 00

Nyhet! 
Nu kan du gå ner upp till 
30 kg på bara 4 månader.  
Du väljer själv programlängd -  
4, 6 eller 12 månader - 
beroende på hur mycket du vill 
gå ner i vikt.

Nu startar vi nya viktminskningsprogram
för dig som vill gå ner i vikt.

Platserna går fort åt!
Först till kvarn!

Läs mer:
www.xtravaganza.se


