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Vad är det för inrednings-
trender som gäller i vår?
– Det är mycket blommigt och 
pasteller, både på hemtextiler 
och även i damkollektionen. 
Vårkläderna går i en avslapp-
nad stil med lite löst sittande 
byxor med annorlunda knäpp-
ningar. Annars mycket mjukt 
och romantiskt i blandade 
färger, mycket ljusblått, rosa 
och skira färger – speciellt på 
heminredningen.

Håller ”shabby chic-tren-
den” i sig även i vår?
– Shabby chic har ju gått 
mycket i vitt och det går man 

ifrån lite nu. Istället är det mer 
träfärger, men fortfarande ska 
det vara lite skavt. Träet kan 
man säga har tagit över efter 
industritrenden. 

Vad säljer ni mycket av 
just nu?
– Mycket hemtextiler. Nu vill 
man göra vårfi nt inomhus med 
lite nya gardiner och dukar 
innan man börjar ute i träd-
gården. Även vårkläderna har 
vi börjat sälja mycket av redan. 

Har ni några andra vårny-
heter i butiken?
– Ja, faktiskt! Vi ska börja sälja 

blommor, snittblommor och 
buketter.

I ditt arbete måste du få 
mycket inspiration, hur 
inreder du själv hemma?
– Just nu är det mycket rost 
som jag blandar upp med var-
ma toner och mycket person-
ligt. Det ska vara jätteinbju-
dande. 

Vad är det bästa med ditt 
arbete?
– Alla underbara kunder man 
träffar och alla trevliga med-
arbetare. Det låter som en 
kliché, men så är det verkli-
gen. Sedan blir man som sagt 
ständigt inspirerad och det är 
roligt att sälja saker som man 
själv tycker är fi na. Precis som 
i mitt eget hem vill jag att alla 
kunder verkligen ska känna sig 
jättevälkomna hit. 

… och det svåraste?
– Att gå hem i tid!

JOHANNA ROOS

Blommiga
vårtrender
på ingång

Våren står för dörren och på Klädkällaren har man laddat upp med nyheter.
Förutom blommiga textiler kommer man även att börja sälja livs levande blommor.

Helena Pettersson, butikschef, får inredningsinspiration varje dag på jobbet. 

HELENA PETTERSSON

Ålder: 44

Bor: Hus i Nol

Familj: Gift med Magnus, 

sonen David 10

Gör: Butikschef på Klädkäl-

laren

Fritidsintressen: Umgås med 

familjen, laga mat och har 

ständigt nya renoveringspro-

jekt på gång hemma.

Lyssnar på: Mycket svensk 

musik

Favoriträtt: Pasta i alla dess 

former

Drömresa: Safari i Kenya

Motto: ”Man har alltid ett val”

VECKANS PROFIL

NIBE HJÄLPER DIG ATT SOVA GOTT!
Vår nya bergvärmepump har alla de egenskaper du kan drömma om.

SMART –  En varvtalsstyrd pump som anpassar sig automatiskt till husets effektbehov,
  resultatet blir ett jämnt inomhusklimat.

STARK –  Imponerande effektiv och energisnål.

TRYGG –  Integrerad varmvattenberedare med marknadens bästa årsvärmefaktor.

TYST –  Värmepumpen är tystgående och har utrustats med maximal ljuddämpning.

NIBE F1255 är med sin unika teknik det självklara valet för en tryggare vardag 
och en god nattsömn. Dessutom kan du fjärrstyra den med din smartphone/surfplatta.

*Läs mer om den nya tekniken på www.nibe.se/1255

INVERTERSTYRD*

GÖTEBORG ETB Värme AB 031-704 23 60

N-Center AB 031-742 35 60  Rörpac AB 031-44 10 30

Svensk Kylservice i Göteborg AB 031-82 48 18 Vuab 031-340 07 40

KUNGÄLV Klimatteknik i Väst AB 0303-24 61 80

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


