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SKÅR. En resa tillbaka i 
tiden.

Kompisarna Emelie 
Norin och Josefina Jo-
hansson har fattat tycke 
för det gamla – i huvud-
sak kläder.

Tillsammans driver de 
Fröken Retro, en webba-
serad vintagebutik med 
tonvikt på 40-60-tals-
klänningar.

Det började med veteran-
bilsträffar tillsammans med 
pojkvännerna, men allt efter-
som tiden gick så utvecklade 
Emelie Norin och Josefina 
Johansson ett allt större in-
tresse för kläder och möbler 
från svunnen tid.

– Retrokulturen har växt 
på senare år. Det är prylar 
och kläder från en tid som vi 
inte själva har upplevt, säger 
Emelie.

Hemma hos Emelie i Skår 
är det retro som gäller, i det 
närmaste fullt ut. Här finns 
en stor klädkammare där 
klänningar, hattar och skor 
från 40- 50- och 60-talet 
samsas om utrymmet.

– Kläderna var mycket 
snyggare förr i tiden och kva-
liteten en helt annan, poäng-

terar Emelie.
– Passformen var bättre 

och det var mer välsytt, infli-
kar Josefina.

Nyligen startade de upp 
sin webbutik där det går att 
hitta klänningar, smycken, 
hattar och skor.

– I framtiden hoppas vi 
också kunna utveckla sorti-
mentet med diverse prylar, 
säger Emelie som är glad 
över den respons som Frö-
ken Retro har fått.

– Över 450 personer har 

hittills gillat oss på Facebook.
På helger och andra lediga 

stunder besöker Emelie och 
Josefina mer än gärna olika 
loppmarknader och second 
hand-butiker.

– Det är alltid något roligt 

som man hittar, säger Josefi-
na.

Vad säger ni till dem 
som tycker att var sak har 
sin tid och att gamla saker 
inte är något att ha?

– Vi ser istället värdet av 

gamla kläder och prylar. Vi 
tar mer än gärna emot sa-
ker som folk har ståendes på 
vinden. Förhoppningsvis blir 
det till glädje och nytta för 
någon annan, avslutar Eme-
lie Norin.
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– Butik med kläder från förr 

Fröken Retro har öppnat på nätet

Emelie Norin och Josefina Johansson driver tillsammans webbutiken Fröken Retro.Eme

Produkter från en svunnen tid.

Hemma hos Emelie Norin i Skår 
sker en resa tillbaka i tiden.

Stamnätet för el behöver förstärkas med en 

ny kraftledning mellan stamnätsstationerna   

Skogssäter i Trol lhättans kommun och  

Stenkullen i Lerums kommun. Under det senaste 

året har Svenska kraftnät samlat in synpunkter på 

och studerat flera utredningskorridorer för en ny 

kraftledning. Nu bjuder vi in till nytt samråd.

LÄMNA SYNPUNKTER
Svenska kraftnät vill få synpunkter på de utred-

ningsområden som finns presenterade i underla-

get. Synpunkterna skickas märkta med dnr 

2012/1167 senast den 21 mars till: Svenska kraft-

nät, Charlotte Norrlander, Box 1200, 172 24 Sund-

byberg alternativt per e-post till: 

registrator@svk.se

VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS
Du som vill veta mer om utredningen och den 

planerade ledningen är välkommen till öppet hus. 

Representanter från Svenska kraftnät finns på 

plats mellan  kl. 16 och 21 för att svara på frågor. 

Kl. 17.30 presenterar vi samrådsunderlaget.

 > 4 februari, Comwell Aspenäs Hotell, 

Seatons Allé, Lerum

 >  5 februari, Medborgarsalen, Foklets Hus, 

Nol

 >  6 februari, Edetsalongen, Folkets Hus,  

Lilla Edet

Läs samrådsunderlaget här: 
www.svk.se/skogssater-stenkullen

NYTT SAMRÅD OM PLANERAD 
ELFÖRBINDELSE MELLAN 
SKOGSSÄTER OCH STENKULLEN

Svenska kraftnät bjuder in till samråd enligt 6 
kap. 4 § miljöbalken om en planerad förbindelse i 
stamnätet för el. 

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för el, som omfattar ledningar för 400 kV 
och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Vi har också systemansvaret för el. Svenska kraftnät utvecklar stamnätet och 
elmarknaden för att möta samhällets behov av en säker, miljövänlig och ekonomisk elförsörjning. Därmed har vi också en viktig 
roll i klimatpolitiken.


