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NOL. Är inte balklän-
ningen beställd börjar 
det bli hög tid för det.

Amelia Glavinger på 
Din Drömklänning går 
in i årets mest hektiska 
period.

– Det är massor av 
bal- och bröllopsklän-
ningar som ska fram, sä-
ger hon till Alekuriren.

Amelia Glavinger driver 
sedan fyra år tillbaka Din 
Drömklänning. Från att ti-
digare enbart ha bedrivit 
e-handel öppnade hon ett 
visningsrum i fjol, vilket gav 
omedelbar respons.

– Jag har naturligtvis inte 
alla klänningar hemma, men 
däremot kan jag visa olika ty-
per av material, färgprov och 

så vidare. Jag syr upp på be-
ställning, det är egen design 
som gäller. Kunden får klän-
ningen måttanpassad och 
väljer helt och hållet själv 
om det ska vara öppen rygg, 
dragkedja och så vidare, för-
klarar Amelia Glavinger.

Brudklänningar är allt-
jämt det dominerande seg-
mentet hos Din Drömklän-
ning. Kunderna är utspridda 
över hela landet.

– Det kommer folk från 
Stockholm, Skåne, ja fak-
tiskt från Danmark för att 

köpa sin brudklänning hos 
mig. Det blir väldigt person-
ligt eftersom jag inte lämnar 
över arbetet till någon an-
nan, säger Amelia.

– Nu tar jag också emot 
betydligt mycket mer be-
ställningar på herrkläder än 
vad som var fallet tidigare. 
Mannen kan få sin frack, 
smoking eller kostym mått-

sydd av mig. Samtidigt som 
kvinnan beställer sin klän-
ning brukar hon se till så att 
mannens slips, näsduk eller 
fl uga får exakt samma färg. 
En viktig detalj i samman-
hanget.

Maj och juni är den tid 
på året som merparten av 
alla bal- och bröllopsfester 
äger rum varför det är bråda 
tider för Amelia Glavinger 
just nu. Produktionen går på 
högvarv.

– Jag har varit på ett par 
bröllopsmässor i början av 
året med väldigt gott re-
sultat. Det är fullt upp och 
snart kommer jag att behö-
va anställa en person, säger 
Amelia.

Fördelen som Din Dröm-
klänning har är att det er-
bjuds klänningar för alla – 
oavsett kroppsstorlek.

– En del upplever att det 
är svårt att hitta den perfekta 
klänningen i butik. Jag mått-
syr och anpassar detaljer ef-
ter önskemål. En del vill ha 
chiffong, andra en liten dra-
pering.

Vad är trenden just nu 
när det gäller färg och 
form?

– Jag tycker det har bli-
vit lite fräckare klänningar, 
man vågar sticka ut. Färg-
valet varierar, från ljusrosa 
och champagne till vinrött 
och blått. Då talar jag om 
balklänningar. Inom brud 
dominerar spets i alla for-
mer, avslutar Amelia Gla-
vinger.

JONAS ANDERSSON

– Nu beställs klänningar för bal och bröllop

Amelia arbetar 
på högvarv

Amelia Glavinger på Din Drömklänning i Nol måttsyr klänning-
ar till både bal- och bröllopsfesten. Även herrkläder i form av 
kostym, smoking och frack går att beställa.
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 En del upple-
ver att det är 
svårt att hitta 
den perfekta 

klänningen i butik. Jag 
måttsyr och anpassar 
detaljer efter önskemål.
AMELIA GLAVINGER

BAGARE/KONDITOR/PACKARE 
TILL COOP EXTRA ÄLVÄNGEN
Ni som söker har en påtaglig servi-
cekänsla och kan arbeta som kon-
ditor, bagare eller packare. För att 
arbeta som bagare/konditor skall 
du vara utbildad bagare/konditor 
eller ha relevant arbetslivserfaren-
het från yrket. 

Vi söker dig med initiativförmåga 
och stark positiv energi som smittar 
av sig, som ser kunden och deras 
behov och med glädje ger det bästa 
kundbemötandet. 
Du ska kunna hantera stressiga 
situationer och ha förmågan att se 
helheten i ditt arbete. Bageriet säljer 

och småbröd och vi ska vara det 
självklara valet för alla kunder som 
vill köpa gott bröd och goda bakverk i 
såväl vår butik som i andra.

Tjänsterna är på deltid och tillträde 
enligt överenskommelse.

VILL DU VARA MED I 
ETT VINNANDE LAG?
Sista ansökningsdag är den 14 mars. 
Sedvanliga ansökningshandlingar 
skickas via e-post till:  
jobb@coopbohus.se

Vill Du veta mera?
Ring butikschef Tobias Håkansson 
tel. 010-747 07 01

Coop Extra öppnade i oktober 2013. En modern matbutik med ett eget pro-
duktionsbageri på Handelsplats Älvängen. I vår kommer bageriverksamheten 
att utökas med brödleveranser till 14 andra Coopbutiker, en stormarknad 
och en större restaurang. Det medför att personalstyrkan också måste  
utökas med 4-5 anställda. Därför söker vi:

Ale Klinik

Mån–fred: 09.00–18.00
Lörd–sön: stängt

Postvägen 4, Älvängen
0303-74 99 90

www.aleklinik.se

ÖPPNINGSERBJUDANDEN

NAGEL-
FÖRLÄNGNING

VAXNING

PERMANENT
MAKE-UP

ANSIKTS-
BEHANDLING

FOTVÅRD ELLER
MANIKYR (SHELLACK)

PIERCING

399

199

50% 
RABBAT

50% 
RABBAT

50% 
RABBAT

50% 
RABBAT

KR

KR

GLITTER/FRANSK

ORD. PRIS 799KR

PRIS FRÅN 499KR

PRIS FRÅN 299KR

PRIS FRÅN 1999KR

PRIS FRÅN 299KR

ORD.PRIS 299KR

Årets
märkesrea
6/3 kl. 10:00

Ale Torg, Nödinge, telefon 0303-972 76

upp till 50%
på utvalda smycken och klockor


