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NOL. Hos Amelia Glavinger 
får blivande brudar och stu-
denter sitt lystmäte.

Lokalerna som Din Dröm-
klänning förfogar över i Nols 
Företagscenter är fyllda med 
vackra festklänningar.

– Jag har drivit e-handel 
sedan några år tillbaka, nytt 
är det visningsrum som stod 
klart i februari, berättar 
Amelia för lokaltidningen.

Amelia Glavinger är utbildad inom 
försäljning och marknadsföring. 
Hon jobbade som säljare på Metro 
när hon plötsligt bestämde sig för 
att sadla om.

– Jag gick från en trygg anställ-
ning och kastade mig in i en helt ny 
bransch. Jag var gravid när jag star-
tade eget och kort därefter köpte vi 
hus i Nol, berättar Amelia som har 
sina rötter i Torslanda.

Det fanns ett starkt skäl till att 
det blev just klänningar som Amelia 
Glavinger gav sig i kast med.

– Alla kunder som jag kommer 
i kontakt med är glada och förvän-

tansfulla. Det gör jobbet väldigt 
roligt, säger Amelia.

Många är de som har upptäckt 
Din Drömklänning på Internet. Nu 
kände sig Amelia Glavinger mogen 
att utveckla verksamheten.

– Jag har länge fått förfrågningar 
från kunder om de kan komma och 
besöka mig för att testa och prova 
klänningar. Önskemålet är nu till-
godosett.

– En kund som kommer hit kan 
lätt prova femton klänningar. Det är 
jättebra att de får se klänningarna i 
verkligheten och känna på kvalitén. 
Det är också bra att ha ett visnings-
rum då en blivande brud ofta har 
med sig ett sällskap, det kan vara 
kompisar, mamma, syskon, svärmor 
och så vidare.

Merparten av Amelias kunder 
väljer att designa sin egen dröm-
klänning. Det går nämligen att 
kombinera det bästa från olika 
modeller.

– Varannan klänning som jag 
säljer är måttsydd precis efter kun-
dens önskemål. Det går också att 
få alla tillbehör, som underkjolar, 
slöjor, handskar och smycken precis 

på det sätt man önskar.
Amelia Glavinger deltog på 

Bröllopsmässan i Göteborg i febru-
ari och sedan dess har det varit fullt 
upp.

– Maj är månaden då student-
balarna äger rum och därför är 
det många som beställer sin 
klänning vid den här tidpunk-
ten. Chiffongklänningar som 
faller elegant har blivit väldigt 
populärt, men vi säljer alla 
typer av modeller. När det 
gäller färgval så är blått i alla 
nyanser gångbart liksom rött, 
rosa och champagne.

Finns det någon tydlig 
trend för brudklänningar?

– Här säljs precis allt, från 
enkla romantiska spetsklän-
ningar till en prinsessliknande 
kreation med det största av släp 
och detaljer på. Det är olika 
tycke och smak, men till slut 
är det ändå passformen som 
avgör. Jag säljer främst klän-
ningar med korsettsnörning 
just för att den ska sitta figur-
nära och att man känner att 
den sitter på plats och formar 

kroppen snyggt.
Amelia Glavinger arrangerar 

regelbundna visningsdagar, en 
lördag eller söndag i månaden.

– Då bokar man en tid hos mig 
och får en timmes personlig rådgiv-

ning och kunden kan prova så 
många klänningar hon vill, 
säger Amelia,

Inga kläder för män?
– Jo, kavaj, frack och 

byxor kan också beställas, 
avslutar Amelia Glavinger.

ÄLVÄNGEN. 100 an-
ställda har blivit 65.

Den europeiska 
fi nanskrisen slår nu 
hårt även mot Ale. 

På grund av en kraf-
tigt minskad order-
ingång på ett av tre 
affärsområden tvingas 
Brogren Industries i 
Älvängen säga upp yt-
terligare 23 anställda.

LB:s Mekaniska i Älvängen 
bytte i slutet av förra året 
namn till Brogren Indu-
stries och trots att företaget 
nu har tvingats till en större 
uppsägning av personal 
finns det mycket positivt att 
berätta om.

– Vi är idag verksamma på 
tre affärsområden och det är 
bara på ett av dessa som den 
löpande produktionen nu 
minskar. På övriga två har 
vi en positiv utveckling. Vi 
har heller inte drabbats av 
några kundförluster, utan 
det är av allt att döma en 
tillfällig nedgång. 2013 är 
en utmaning, men med 
denna förändring hoppas vi 
ha hittat rätt kostym. Vi har 
gjort tunga investeringar 
och står definitivt redo när 
konjunkturen vänder uppåt, 
säger vd Börje Andemård.

Brogren Industries har 
satsat hårt på kompetensut-
veckling och är idag en av få 
certifierade underleveran-
törer till flygindustrin, en 

bransch som ställer mycket 
stora krav.

– Vår unika spetskom-
petens gör oss till en viktig 
leverantör även i framtiden, 
inte minst inom flygindu-
strin där vi bara har börjat 
vår resa, lovar vd Börje 
Andemård.

Brogren Industries hade 
som mest 100 anställda, 
men tvingades redan under 
hösten att anpassa personal-
styrkan.  Nu lämnar ytterli-
gare 23 personer företaget, 
men med 65 anställda är 
Brogren Industries fortfa-
rande en av Ale kommuns 
största privata arbetsgivare.

PER-ANDERS
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Brogren Industries tvingas anpassa
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Jonas Andersson
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– Din Drömklänning fi nns i Nol

Amelia fi xar stassen
för bröllop och bal
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Amelia Glavinger driver 
Din Drömklänning i 

Nols Företagscenter. 
Förutom handel via 

Internet har Amelia 
nu öppnat upp ett 
visningsrum där 
kunderna kan 
boka personlig 
rådgivning 
och prova så 
många klän-
ningar de 
önskar.

VI LEVERERAR OCH MONTERAR!

Besök vår utställning
och se vårt sortiment
av vikarmsmarkiser,
fönstermarkiser, persienner,
lamell- och plisségardiner.
www.kungalvssolskydd.se

UTMARKSVÄGEN 18.  TEL 0303-644 96 
ÖPPET: MÅN-TORS 14-18,  FRE 14-16PL
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