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Försäkra ditt boende 
hos oss och få sänkt 
personbilspremie!

Ring 0520-49 49 64 och boka tid eller 

kom in till mig på kontoret i Ale. 

 

Anna Turäng, Säljare Privat Försäkring

 
lansforsakringar.se/alvsborg

A-hus Kungälv
Håkan & Yvonne
031-83 45 34
0303-120 70
www.a-hus.se

Din lokala husleverantörsedan 1947

MÅNGA OLIKA VILLOR OCH ETT 
OÄNDLIGT ANTAL HEM

SPORTLIFE NOL FOLKETSHUSVÄGEN 1, 449 44 NOL  |  TEL 0303-74 16 50 

Gör som Fredrik,  
gå ner i vikt du också!

Ring nu! 0303-741650 
ale@xtravaganza.se

Viktklubb

Boka dig på en 
kostnadsfri infoträff!

Vill du gå 
ner i vikt?

WWW.SPORTLIFE.SE

BOHUS. I måndags 
smygöppnade Klädkäl-
laren med en Vip-kväll.

På onsdag i denna 
vecka slår portarna upp 
för allmänheten.

Tio år efter köpet har 
visionen blivit verklig-
het i Stora Viken.

Ett par hundra särskilt 
inbjudna, främst leverantö-
rer, samarbetspartners och 
nyckelpersoner bakom Kläd-
källarens nyetablering i Stora 
Viken, Bohus, fanns på plats 

när ett välfyllt fyndvaruhus 
smög upp dörrarna. 7000 
kvm säljyta är en mäktig syn.

– Vi är väldigt nöjda. Vi 
har kommit så långt som vi 
önskade, men tiden stannar 
inte efter den 27:e. Butiken 
kommer att utvecklas allt 
eftersom, säger Marie Lind-
berg.

Förutom ett utvidgat och 
breddat sortiment kommer 
Klädkällaren att driva 
restaurang-, café- och konfe-
rensverksamhet.

– Där har vi uppfattat att 

det finns ett stort behov att 
fylla. Herrgården är unik och 
miljön är minst sagt stimu-
lerande att konferera i. Det 
finns rum för både små och 
större sällskap. För denna 
verksamhet blir ju restau-
rangen en stor tillgång. Det 
ska bli spännande att se hur 
det utvecklar sig, säger Peter 
Lindberg.

Klädkällaren smygöppnade

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Redo för kundstorm. På onsdag i denna vecka öppnar Klädkällaren i Stora Viken, Bohus. Ma-
rie och Peter Lindberg har planerat etableringen i tio år och ser fram mot öppningen.
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