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Hos oss hittar du årets julklappar – till stora och små. Dessutom är våra priser 
så låga att du kan ge dig själv en klapp. Spara på pengarna, inte det roliga 
i livet! Välkommen till oss!

Ale Torg, Nödinge
BLOCKLJUS

röd, 7x12 cm, Mimosa

10:-
ORD. PRIS 19,90

JULBUTIKEN

LEGO
Olivias trähus och Crosscykel

229:-
Barnens favorit!

med Sveriges lägsta priser!

PÄLSPLÄD
130x180 cm,

 finns i flera färger

149:-
ORD.PRIS 299:-

En julig knutpunkt
Som butiksansvarig på Repslagarmuseet har hon gjort sig oumbärlig.

Carina Fors har en förkärlek till julen och har svårt att dra ner på pyntet.
I lördags mötte hon besökarna på den årliga julmarknaden.

I lördags hade det blivit 
dags för Repslagarmuse-
ets årliga julmarknad. Hur 
blev det?

– Det blev kanonbra! Det 
var så roligt så det var inte 
klokt. Det kom massor av 
folk och vi sålde mycket av 
allt. I caféet var det full fart 
hela tiden. Eftersom det var 
väldigt kallt ute  så hade vi 
inte så höga förväntningar, 
men det blev väldigt bra. Jag 
tror att utställarna var nöjda 
också.

Vad har du själv för rela-
tion till julen?
– Jag tycker om julen. Det 
är skönt att få lugn och ro. 
Så länge man hade barn i 
huset var det alltid fullt upp 
med julbak och en massa 
pynt. Nu när barnen är 
vuxna har jag tänkt dra ner 
på det, men det är svårt. 

Jag älskar tomtar och det är 
mysigt med alla ljus. 

Vad vill du inte vara utan 
på jul?
– Skinkan är viktig och 
hembakat kakebröd. Gran 
med några klappar under 
och stämningsfull julmu-
sik vill jag också ha. Sedan 
missar jag inte Karl-Ber-
til Jonsson på julafton. Tänk 
att få vara Karl-Bertil för en 
dag…

Vad önskar du dig i jul-
klapp?
– Jag önskar alla barn en 
god jul, det är deras högtid.

Du har jobbat på Repsla-
garmuseet sedan 1998, 
vad är det bästa med ditt 
arbete?
– Att få träffa alla nya männ-
iskor och härliga besökare. 
Det är en plats för alla sorts 

människor att träffas – en 
riktig knutpunkt i dubbel 
bemärkelse. Många perso-
ner har jobbat och praktise-
rat här och alla har de bidra-
git med någonting och varit 
viktiga. Samhörigheten är så 
viktig och jag är säker på att 
Repslagarmuseet är jättevik-
tigt för hela Ale. 

I samband med invigningen 
av den nya vägen och järn-
vägen söndagen den 9 
december kommer ni att ha 
Öppet hus. Vad händer då?
– Bland annat kommer det 
att vara repslagning vid tre 
olika tillfällen och buti-
ken kommer att vara öppen. 
Man kan säkert hitta lite fina 
julklappar här hos oss.

VECKANS 
VECKANS 

PROFILPROFIL

Namn: Carina Fors
Ålder: 49
Bor: Älvängen
Familj: Sambon Jörgen och två 
vuxna barn.
Gör: Butiksansvarig på Repsla-
garmuseet
Intressen: Resor. Åker gärna 
motorcykel med Jörgen på 
sommaren. 
Drömresmål: Thailand. Tycker 
mycket om Mallorca och Kreta. 
Bäst med julen: Att få ta det 
lugnt och umgås med nära och 
kära
Favoriter på julbordet: Jans-
sons frestelse, hemmabakat 
kakebröd, sill och skinka.
På att-göra-listan: Ta mc-kort 
och väva en matta

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se
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