
av 1900-talet. Den 
anammades av han-
deln, som såg nya möj-
ligheter till marknads-
föring och 1956 sågs 
den första butiksskylt-
ningen. 

En kommersiell kon-
struktion eller en hyll-
ning till kärleken? Kan-
ske båda? Oavsett så är 
budskapet svårt att missa 
och den röda rosen står 
fortfarande som en tvek-
lös kärlekssymbol. 

I blomsteraffären Sven 
Blomma i Surte laddar 
Kristina Willfors, som är 
ny ägare sedan i somras, upp 
inför Alla hjärtans dag. 

– Allt som är rött går hem, 
fast mest röda rosor. 

Förutom att uppvakta sin 
partner märker hon att det 
också blir allt vanligare att 
denna dag köpa en blomma 
till familjemedlemmar eller 
vänner. 

L i k a 
klassiskt som rosor är hjärt-
formade smycken som denna 
dag dominerar juvelerarnas 
skyltfönster. I år går tren-
den mot rosé- och guldtoner 
menar Anna Jacobson på 
Smycka i Nödinge. 

– Aleborna är romantiska 
och har varit länge. 

JOHANNA ROOS

NUMMER 06         VECKA 07| 13

Mercedes-Benz
Automat, AMG-Styling, Parktronic, Förberedelse för Becker 
Navigation, Förvaringspaket, Metallic lack mm.

C 220 CDI Sedan Avantgarde

299.900 KR

9.900KR

ERBJUDANDE
Köp till Hedin Service paket
3års/7500mil Service**  
& Vinterhjul friktion för 

20st

*Pris 299.900:-, Kontant 20 %, restvärde 50%, 6,95 ränta, 3645:-/månad Erbjudandet gäller ett begränsat antal lagerbilar av årsmodell 2013 
och kan ej kombineras med andra rabatter och erbjudanden. Bränsledeklaration blandad körning enl. EU-norm: C-Klass: 4,1-12,2 l/100 km, C02 
109-285 g/km.  Reservation för sedvanlig kreditprövning. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. **Servicekontraktet gäller vid köp av en ny 

3.645:- Månadkostnad*

HISINGS KÄRRA   
ORREKULLA INDUSTRIGATA 18

(UNDER ANGEREDSBRON, AVFART 81) 
Tel: 031-790 05 26, 031-790 05 27

08.00-18.00. Lör: 11.00-15.00

MITSUBISHIMOTORS.SE

TRYGGHETSPAKET:

”Med 4-hjulsdrift 
 vet jag att jag alltid 
 tar mig fram”
  RENATA CHLUMSKA, ÄVENTYRARE

NYA OUTLANDER PLUG-IN HYBRID
SUPERMILJÖBIL 5 SITTPLATSER 
4-HJULSDRIFT 5 STJÄRNOR I EURO NCAP
824 KM RÄCKVIDD TOTALT 1 500 KG DRAGVIKT
52 KM RÄCKVIDD PÅ EL 1 600 LITER LASTVOLYM

FÖRMÅNSVÄRDE FRÅN 1004 KR/MÅN NETTO

OUTLANDER FINNS ÄVEN I DIESEL- OCH BENSINVERSION

Vi bjuder på 

korv och dryck

Nu firar vi kärleken
ALE. En högtid förbehållen romantiken, kärleken 
i alla dess skepnader eller en dag som vilken som 
helst. 

Alla hjärtans dag kom sent till Sverige, men har 
under de senaste decennierna kommit ikapp ameri-
kanarnas storstilade kärlekshyllning.

ALLA HJÄRTANS DAG

-

-

-

“Love would
never leave
us alone” 
Bob M ar ley

”All you need 
is love. Love is 
all you need”
John Lennon

”Att älska är det 
enklaste och inget 
är så svårt”
Ul f Lundell

”Kärlek är inte kärlek 
som förändras när  
förändringen sker” 
Will i am Sh akespeare

”Darkness cannot drive out darkness. 
Only light can do that. Hate cannot 
drive out hate. Only love can do that.”
Martin Luther King Jr

Ska du fira alla hjärtans dag?

Anna Hedelin Ljungberg med Noah 6 och Ella 3, Nödinge
-

Björn Runesvall, Kungälv

Madeleine Bähr med Melissa 3, Surte

Alla hjärtans dag firas nu på 
fredag den 14 februari. 

Traditionen härstam-

mar från så långt tillbaka 
som medeltiden, men kom 
till Sverige först i mitten M

10 låtar om kär lek

Utan dina andetag – K
ent

Faithfully – Journey

Always – Bon Jovi

One Grain Of Sand – Ron Pope

Poison – Alice Cooper

Tusen Bitar – Björn Afzelius

Wind of change – Scor
pions

Can’t help falling in lov
e – Elvis Presley

Kärleken förde oss sam
man – Ulf Lundell

Forever – Kiss


