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ÄLVÄNGEN. Att driva 
egen rörelse är ingen 
lek.

Eller så är det just 
det.

I fredags invigde 
syskonen Angela och 
Katarina Glans sin 
tredje leksaksbutik 
i ordningen – Lekia i 
Älvängen. 

Angela och Katarina Glans 
har många års rutin från 
leksaksbranschen. Sin första 
gemensamma butik öpp-
nade de för tretton år sedan 
på Stenungstorg och för tre 
år sedan etablerade syskonen 
en affär i Mölndal. Nu lägger 
man Älvängen framför sina 
fötter.

– Världens finaste leksaks-
butik, strålar Angela när hon 
hälsar lokaltidningen väl-
kommen till affärslokalen på 
Handelsplats Älvängen.

Lekia ingår i en kedja om 
60 butiker som blir 100 till 
våren då Toy Teams enheter 
ansluter.

– Jag var med i bildandet 
av Lekia för fem år sedan och 
vi har växt i en rasande fart, 
berättar Angela.

Butiken i Älvängen erbju-
der produkter för de allra 
minsta och hela vägen uppåt 
i åldrarna. 

– Vi har ett jättebra baby-
sortiment, betonar Angela.

I tider då multimedia-
produkter upptar många 
barns intresse så konstaterar 
Angela att klassiska leksa-
ker i form av bland annat 
pussel, lego och Stigas klas-
siska hockeyspel ändå har sin 
givna plats i butiken.

– Sällskapspelen ökar i 
försäljning. Folk har tröttnat 

på att sitta framför datorn, de 
vill umgås.

Just nu råder lugnet före 
stormen för leksakshandeln. 
Den 14 november släpper 
Lekia sin julkatalog, därefter 
lär det bli full fart i butiken.

– Vi tror och hoppas det. 
De sista fem dagarna före 
jul blir hysteriska, så är det 
alltid.

Vilken blir årets jul-
klapp?

– Alltid svårt att säga. För 
tjejer är det nog Monster 
High. När det gäller kil-

larna så ser vi att Turtles 
har kommit tillbaka väldigt 
starkt.

Vad är det roligaste med 
att driva leksaksbutik?

– Mötet med alla positiva 
kunder, alltifrån barn upp till 
mor- och farmödrar. En lek-
saksbutik är förknippad med 
glädje, folk som ska på kalas 
och som vill köpa sin pre-
sent hos oss, avslutar Angela 
Glans.
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– Nu råder 
lugnet före 
stormen

Leksaksbutik för alla åldrar

Hälsar välkommen till Ales nya leksaksbutik gör Katarina, Karin, Maria, Sandra och Rose-
Marie. I fredags slog Lekia upp dörrarna på Handelsplats Älvängen.

ÄLVÄNGEN. Ljust, fi nt 
och fräscht.

Det är apoteksche-
fens samlade omdöme 
om den nya butiken.

– En fördel, och något 
som många kunder 
uppskattar, är att vi 
blivit granne med vård-
centralen, säger Pia 
Jannerling.

Apoteket har flyttat från 
”Järntorget” till Handels-
plats Älvängen. Numera 
huserar man direkt under 
Närhälsan, på entréplan.

– Smidigt för alla dem som 
varit på vårdcentralen och 
som ska hämta ut sitt recept. 
Det är bara att knalla nerför 
trappan och in till oss, säger 
Pia Jannerling.

Förutom att det är nya 
lokaler, vad är fördelen 
med att ha kommit till 

Handelsplats Älvängen?
– Butiken är utformad som 

ett modernt apotek, så var det 
inte tidigare. Det har blivit 
mer yta för kunderna, precis 
som det ska vara. Nu har 
Älvängen fått ett modernt 
apotek och vi har kunnat 
utöka vårt produktsortiment, 
säger Pia Jannerling.

– Det har skett en påtaglig 
förändring av apoteksutbu-
det under det senaste decen-
niet. Ett apotek erbjuder så 
mycket mer än bara läkeme-
del idag. Många av våra artik-
lar är inriktade på friskvård 
och hälsa.

Flytten har också genere-
rat ökade öppettider under 
vardagarna.

– Ett sätt att ytterligare 
förbättra tillgängligheten för 
våra kunder, fastlår Pia Jan-
nerling.

JONAS ANDERSSON

Apotekschef Pia Jannerling.

Ett modernt apotek!
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