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NÖDINGE. Present- 
och inredningsbutiken 
Ljuva Hem på Ale Torg 
har bytt ägare – och 
förnyat konceptet.

Pernilla Fagerholms 
mål är en livsstilsbutik 
där skönhet och mode 
blir heta ingredienser.

– Nu förverkligar jag 
min dröm och jag hop-
pas alla gillar den lika 
mycket, säger hon.

Tankarna på en egen butik 
har Pernilla Fagerholm från 
Alafors haft länge, men av 
olika skäl har det inte blivit 
av. Istället har hon kombine-
rat kläddesign, nagelvård och 
massage i sin salong på Göte-
borgsvägen i Älvängen. Efter 
nio år har längtan efter något 
nytt vuxit sig allt starkare.

– Jag har för mycket energi 
och behöver ständiga utma-
ningar. Nu kände jag att det 
verkligen var dags att anta en 
ny inspirerande utmaning. 
Jag känner familjen Boberg 
som tog över Ljuva Hem 

efter Jeanette (Olofsson) 
som jag också är bekant med 
och fick höra att det stundade 
mammaledighet. De funde-
rade därför över sin situation 
och när frågan kom om jag 
var intresserad av att ta över 
butiken kunde jag omöjligt 
tacka nej. Det här är min 
chans tänkte jag.

För snart två veckor sedan 
var det således nyinvigning 
av Pfagers Ljuva Hem på Ale 
Torg. En livsstilsbutik med 
både skönhet och inredning. 
Helt nytt är att Pernilla nu 
utför sina behandlingar i ett 
specialinrett utrymme längst 
in i butiken.

– Det här konceptet är jag 
nog tämligen ensam om och 
det gäller ju att nischa sig. Att 
jag kan behålla mina nagel- 
och behandlingskunder har 
varit en förutsättning. Likaså 
har jag bestämt mig för att 
fortsätta med mitt eget kläd-
märke, Pam & Pfager. Det 
kommer att finnas en prov-
kollektion i butiken och sedan 
syr jag upp efter måttbeställ-

ning. Det är många som inte 
hittar kläder som sitter helt 
perfekt och det försöker vi 
råda bot på, säger Pernilla 
som menar att de egendesig-
nade kläderna nu får ett per-
fekt skyltfönster.

Andra nyheter i butiken är 
go’sakerna från Belgiska Pral-
inboden.

– Det ligger i tiden nu. Jag 
hoppas kunna arrangera ett 
antal event i butiken såsom 
till exempel vin- och choklad-
provning.

I grunden vill hon inte 
ändra alltför mycket. Ljuva 
Hem är en etablerad butik 
efter mer än tio år. Sortimen-
tet är till stora delar bra, men 
behöver som allt förnyas och 
kompletteras.

– Min ambition är att alla 
ska kunna hitta en present här. 
Det ska finnas något oavsett 
plånbok. Det är absolut ingen 
”tjejbutik”. Även killar gillar 

inredning och framför allt så 
vill de gärna hitta något att 
skämma bort sin flickvän med 
och det ska vi vara duktiga på, 
skrattar Pernilla Fagerholm 
mitt i sin drömbutik.

SURTE. Bedas Café i 
Surte har återigen sla-
git upp dörrarna. 

Som ny ägare står 
kungälvsbon Helen 
Stag, som tillsammans 
med dottern Julia dri-
ver fi ket.

I veckan fi ck den 
klassiska bullfi kan säll-
skap av en värmande 
soppbuffé.

Efter några månaders uppe-
håll har Surte nu fått tillbaka 
sitt fik. 

Familjen Stag tror att sur-
teborna uppskattar ett klas-
siskt café med bullar, bröd, 
smörgåsar, kakor och tårtor, 
samt en lättare lunchbuffé 
med värmande soppa på 
hösten och fräscha sallader 
fram mot vårkanten. 

På borden ligger rödvitru-
tiga dukar och kaffet doftar 
långt ut på Göteborgsvägen. 

– Vi har redan fått lite 
stammisar och det är roligt. 
Själv tycker jag mest om att 
vara i köket och baka och 
laga mat, säger Julia 19, som 
jobbar i mammas nyöppnade 
café.

Det är hon som kommer 
att stå för soppbuffén i höst 
och på menyn finns allt från 
purjolökssoppa till skaldjurs-
soppa. 

Helen har sina rötter i 
Surte och båda hennes för-
äldrar jobbade tidigare i 
Konsumbutiken. Efter att ha 
letat länge efter en caféverk-
samhet att ta över har hon nu 
hittat rätt.

– Så fort jag kom in här 
kände jag att det skulle bli 
helt perfekt. Det är mysigt 

med småskaligheten här 
i Surte samtidigt som det 
ligger nära stan. 

Namntävling
Både Helen och Julia har 
utbildat sig inom restaurang 
och ser nu många möjlighe-
ter med sin nya verksamhet.

– Vi får känna in lite vad 
kunderna vill ha. Tanken är 
att erbjuda lättare lunch till 
företagen här i närheten och 
kanske samverka på något 
sätt med glasbruksmuseet. 

Än så länge heter fiket 
fortfarande Bedas Café, men 
tanken är att byta.

Nu utlyser Helen en 
namntävling där kunderna 
får komma med förslag. 

– Det vinnande bidraget 
får en tårta!

JOHANNA ROOS

Bland tårtor och rutiga dukar
– Klassiskt fi k åter öppet i Surte

Hög mysfaktor. Helen Stag är ny ägare till Bedas Café. Tillsammans med dottern Julia driver 
hon nu fi ket i hjärtat av Surte. 

Ale Torg har fått en livsstilsbutik:

Pfagers Ljuva Hem

Pernilla Fagerholm är ny 
ägare till den tidigare pre-
sent- och inredningsbutiken 
Ljuva Hem på Ale Torg som 
passande nog har bytt namn 
till Pfagers Ljuva Hem…
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Mingelfest när Pfagers Ljuva Hem smyginvigdes.
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