
alekuriren  |   nummer 9  |   vecka 10  |   201314

Bränsleförbrukning blandad körning 3,8 – 7,2 liter/100 km. CO2-utstäpp 99 – 123 g/km. Bilen på bilden är extrautrustad.
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BOHUS. I onsdags 
klippte Klädkällaren det 
blågula bandet i Stora 
Viken.

120 förväntansfulla 
kunder köade på utsi-
dan.

De blev inte besvikna 
på insidan.

Allra längst fram i kön stod 
Maria Andersson från Älv-
ängen. En trogen kund hos 
Klädkällaren som nu konsta-
terar att det blir närmare till 
favoritbutiken.

– Jag har verkligen sett 
fram mot öppningen. Det 
känns fantastiskt att vi får en 
sån här butik i Ale. Det är 
verkligen positivt för oss med 
stor familj. Jag var här halv 
nio i morse och blev lite för-
vånad över att vara först, men 
sen kom resten. Det blev en 
ordentlig kö till sist. Med 
Netto Älvängens invigning i 
färskt minne tog jag det säkra 
före det osäkra och var ute i 
tid, berättar hon.

Ägarna Peter och Marie 
Lindberg kom ut punkt-
ligt och klippte det blågula 
bandet.

– Välkomna hit, det är 
underbart att vi äntligen 
kan öppna och vi hoppas att 
ni kommer att gilla butiken. 
Glöm inte bort att ta en fika 
och gästa vår fina herrgård. 
Det är en unik miljö som 
man inte får missa, sa Peter 
Lindberg.

Innanför entrédörrarna 
väntade skumpa, godis, deli-
katesser och självklart en 
tårta. Pianisten Michael 
Bäck höjde stämningen i 
caféet med önskemusik och 

butiken bjöd på kaffe och 
bulle. Det kändes att folk 
firade nyöppningen.

– Det här är bättre än jag 
kunde föreställa mig. En 
onsdag i februari och männ-
iskor köar på utsidan. Nu 
är det fullt på parkeringen 
också. Det är fantastiskt 
roligt, mös Peter Lindberg 
och pekade ut genom fönst-
ret.

Att hitta nöjda premiär-
besökare var inte svårt. Tina 
Trojic från Nol var en av 
dem.

– Det var en upplevelse att 
komma in och se hur stort 
det var. Det är skillnad mot 
den tidigare butiken. Jag 
kommer att komma tillbaka, 
idag hade jag inte så mycket 
tid och det får man ha om 
man ska hinna runt med 
vagnen, säger hon.

Från Stenungsund kom 
familjen Pilebo-Franzén. 
Den stora barnklädesavdel-
ningen lockade.

– Vi har fyndat i Hjällbo 
tidigare och nu blir det lite 
närmare, dessutom känns det 
roligt med en helt ny butik. 
För vår del blir det bättre nu, 
säger mamma Jenny Pilebo-
Franzén.

Senare på eftermiddagen 
och under hela helgen var 
det mer eller mindre kaos 
utanför Klädkällaren och 
satsningen på parkeringsvär-
dar visade sig vara minst nöd-
vändig under hela veckan.

Folkstorm till Klädkällaren

Kunder från Stenungsund. Klädkällaren blir ett dragplåster 
för Ale. Familjen Pilebo-Franzén tvekade inte att åka på pre-
miär. Ett prisvärt utbud av barnkläder lockade. Från vänster 
ses Jenny Pilebo-Franzén, Rasmus Pilebo, 3 år, lillebror 
Anton Pilebo och mormor Lena Pilebo-Franzén.

Peter och Marie Lindberg invigde äntligen sitt nya fyndva-
ruhus i Stora Viken, Bohus. Tio år efter köpet var visionen 
förverkligad och Klädkällaren är numera ett Aleföretag.

Premiärkunderna bjöds på 
förfriskningar, tårta, delika-
tesser, kaffe och bulle.

Klädkällarens Peter Lindberg uppvaktades med blommor och lyckönskningar från Företa-
garna Ale genom Peter Tifeldt och Barbro Ericsson.

Tina Trojic från Nol var 
nöjd med den nya butiken. 
Stort, fräscht och ljust löd 
omdömet.

Maria Andersson från Älvängen stod längst fram i kön och 
var först in i Klädkällarens nya fyndvaruhus i Stora Viken, 
Bohus.Pianist Michael Bäck höjde stämningen i caféet.


