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ÖPPETTIDER 
Datum Vardag  Lör-sön
31/3 - 8/6  09-21  09-19
9/6 - 31/8  10-20  10-18
1/9 - 31/12  10-19  10-17

KLÄM & KÄNN PÅ VÅRA FÖNSTER
I slutet av Mars öppnade vi ny butik i Tagene, Göteborg. 
I nya kreativa och inspirationsrika miljöer bjuder vi in dig 
att botanisera i vårt sortiment.

Kläm, känn och låt dig övertygas. Det mesta finns på 
plats. Personal finns alltid till hands för att hjälpa till med 
tips och råd. Just nu lämnar vi upp till 35% rabatt mot 
ordinarie pris. Passa på, kampanjer gäller tom 27 april.

Varmt välkommen!
Tagene, Göteborg
Tagenevägen 15, Hisings Kärra

(i Plantagens butik)

ENERGI 
TRÄ

P-märkta kvalitetsfönster 
med dubbla energiglas. Finns 
i modell: Vridfönster med och 
utan mittpost, Fast med och 

utan mittpost, Sideswing 1 och 
2-luft samt Fönsterdörrar.

 
U-värde från 0,77-0,79  

och kondensminskande  
glas (antifog) som  

tillval

ENERGI  
ALUMINIUM

T I O  Å R

10 års produktgaranti 
samt 10 års garanti 
mot kondens mellan 
glasen

10x12 vrid

4.479:-
5.434:-10x12 vrid vit

3.195:-
4.045:-

UPP TILL

30%
RABATT
mot ord. pris

UPP TILL

30%
RABATT
mot ord. pris

FRAKTFRI  
HEMLEVERANS

Kampanj gäller t.o.m 27 april 2014

Vad fi ck dig att fastna för 
dans?
– Jag var tolv när jag började 
och tack vare en väldigt bra 
danslärare hittade jag inspira-
tionen till att fortsätta. Dans 
för mig är ett uttryck och ett 
sätt att visa vem man är, sär-
skilt under tonåren fi ck jag 
utlopp för mycket genom dan-
sen. När du dansar handlar det 
bara om den känslan du har 
just då och det kan vara väldigt 
befriande. 

Som danslärare för ungdo-
mar, vad ger det dig?
– När jag ger energi till mina 

deltagare får jag samtidigt en-
ergi av dem. Det är ett fantas-
tiskt roligt jobb som ger jätte-
mycket tillbaka.

Vad har du för framtidsvi-
sioner?
– Jag lever i nuet, det är det 
enda man har, men det fi nns 
mycket jag skulle vilja göra. 
Jag vill utvecklas, kanske plug-
ga något inom dans, vem vet? 
Förmodligen kommer jag att 
dansa även när jag är 80 bast. 

Över 1600 personer följer 
dig på Instagram. Berätta 
om ditt andra stora intresse.

– Jag har alltid älskat att fo-
tografera och har använt 
Instagram så länge det har fun-
nits. Bilder kan säga så mycket. 
Jag har alltid vågat stå utanför 
och sticka ut i starka färger, 
både på kläder och i smink-
ningar, använder stora hals-
band och skor som lyser. Folk 
säger ofta att de tycker att det 
är häftigt med någon som våg-
ar, men att de inte skulle göra 
det själva. Därför vill jag gärna 
inspirera genom mina bilder. 

Har du något drömresmål?
– Jag vill till Australien och lära 
mig surfa, hoppa bungyjump 
och fallskärm, ta dykarcerti-
fi kat, se andra kulturer och 
träffa människor. Det fi nns så 
mycket roligt jag vill göra. 

Är det en äventyrsmän-
niska?
– Ibland är jag världens mes, 
även om man inte tror det. 
Men när jag väl ska göra något, 
då gör jag det helhjärtat. Det 
är dumt att leva halvt när man 
kan leva helt. 

JOHANNA ROOS

Färgstark danslärare 
med smak på livet

Hon går knappast obemärkt förbi, men det är inte bara kläderna som lyser.
21-åriga Matilda Knutssons sprudlande personlighet är smittsam.

Kanske är det därför den unga dansläraren är en inspiration för många. 

MATILDA KNUTSSON

Ålder: 21

Bor: Nödinge

Gör: Streetdancelärare på 

Sportlife i Nol

Familj: Mamma Anna-Lena, 

pappa Martin, storebror Alex-

ander och pojkvännen Patrik

Fritidsintressen: Dans, sång, 

fotografera, Instagram, smink, 

kläder, longbord med mera. 

Lyssnar på: ”Det mesta från 

pop till hiphop och R’n’B. 

Beyoncé är en artist jag ser 

upp mycket till.”

Äter helst: Pappas kal-

kon med pressad pota-

tis, svartvinbärsgelé och 

svartvinbärssås. 

Drömresa: Australien

Här hittas hon säkrast: I 
danssalen eller på Instagram 

under namnet Shaaow
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