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Nu har Emelie landat!

Jubileum!
Vi firar 15 år med massor av  

jubileumserbjudanden i salongen
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Lanza 
hårvax

99kr
100 ml

J
U

B
IL

EUMSER BJUD
A

N
D

E

K
LIPPSTUDION 15 Å

R

Få en  
extraflaska

PÅ 
KÖPET!

Pris 359:-

20%  rabatt på valfri produkt

50%  rabatt på valfri produkt
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Köp  
shampoo 

och få 
BALSAM 

PÅ KÖPET!
Värde ca 200:-

Gäller t o m 1/6

Klädkällaren vill fortsätta 
utveckla Stora Viken

Ägarparet Marie och Peter Lindberg gläds åt Klädkällarens framgång i Stora Viken och åt det faktum 
att de redan första året utsetts till Årets företagare i Ale.

BOHUS. Det dröjde tio 
år innan de förverkliga-
de drömmen om ett nytt 
varuhus i Stora Viken.

Nu skissar Klädkäl-
laren redan på nästa 
etapp.

– Det fi nns en enorm 
potential med detta 
oslagbara läge, men vi 
har inte bråttom, säger 
ägarparet Marie och 
Peter Lindberg.

I april fi ck de mottaga Fö-
retagarnas prestigefulla ut-
märkelse Årets Företagare i 
samband med den historiskt 
första näringslivsgalan i Ale.

– Vi har nog inte riktigt 
hunnit fatta det än. Det 
känns väldigt stort och vi är 
både glada och tacksamma. 
Hur många gånger i livet 
får man en sån chans, säger 
Marie Lindberg vars för-
äldrar Eivor och Jim Blom 
startade Klädkällaren 1969 i 
Björsared.

Sju år senare var lanthan-

delshuset för trångt och bu-
tiken fl yttade till en nybyggd 
lokal i Hjällbo vid riksväg 45. 
Här har verksamheten ut-
vecklats i fl era etapper, men 
till sist stoppades en fortsatt 
utbyggnad. 1995 tog Marie 
och maken Peter över rod-
ret. Efter mycket ångest och 
en viss tvekan bestämde de 
sig 2003 för att köpa fastig-
heten i Stora Viken.

– Jag minns ett tillfälle när 
vi hade varit uppe och gått 
runt på tomten. Det kändes 
spännande och utmanande, 
men när vi kom tillbaka till 
butiken i Hjällbo och såg 
den fulla parkeringsplatsen 
började vi tveka igen. Vi vis-
ste vad vi hade, men inte vad 
vi skulle få, berättar Peter.

Det tog sedan tio år att 
planera och förverkliga det 
nya varuhuset. Väg- och 
järnvägsutbyggnaden skulle 
först vara klar.

Synbart läge
– Avfarterna är självklart 
en stor del av framgången. 
Det synbara läget vid E45 
och möjligheten att snabbt 
komma av vägen kan inte bli 
bättre, menar Peter.

Det har nu gått lite mer 
än ett år sedan Klädkällaren 
hade premiär i Stora Viken. 
Förväntningarna var stora, 
men de har mer än infriats.

– Visst drömde vi om det 
här, men det fanns också 
röster som sa att det aldrig 
skulle gå. Nu när vi har facit 
i hand och ser hur bra kun-
derna trivs i butiken känner 
man en stor tillfredsställelse, 
säger Marie som menar att 
priset ”Årets Företagare” 
framför allt ska tillägnas per-
sonalen som hela tiden trott 
på idén.

Vad ligger bakom fram-
gången?

– Det är nog helheten som 
kunderna gillar mest. Storle-
ken på butik, det prisvärda 
utbudet och herrgården med 

en förstklassig restaurang. Vi 
ser en stor ökning i försälj-
ningen av damkläder och he-
minredning, säger Peter och 
Marie fyller snabbt i:

– Sen har vi ju sjöutsikt 
från övervåningen i herrgår-
den och den är svårslagen!

Butiken ska inspirera 
och skapa köplust, men 
varifrån hittar ägarna sin 
inspiration?
– Mycket kommer från bu-
tiker i världens alla hörn. Vi 
har svårt att låta bli att gå i 
butiker när vi är på semester. 
Det är små detaljer som ska-
par helheten. Det kan vara 
dofter, ljussättning eller sät-
tet man exponerar varorna 
på. För att inte fastna i gam-
malt tänk är det viktigt att 
låta sig inspireras av andra. 
London har vi hämtat myck-
et från, säger Peter.

Kunderna
En annan viktig inspirations-
källa är kunderna.

– Det är viktigt att ta sig 
tid att prata, vi får otroligt 
mycket bra tips och dessa 
gäller det att ta vara på, men-
ar Marie.

Klädkällarens tomt i Sto-
ra Viken spänner över totalt 
70 000 kvm, varav gällande 
byggrätt är på 30 000 och 
bara 8000 kvm är hittills ut-
nyttjade.

– Antingen kan man byg-
ga så man dör eller tills man 
dör... Det beror på hur man 
ser på det! Vi har redan gi-
vit en arkitekt i uppdrag att 
se hur handelsområdet kan 
utvecklas för att komplet-
tera vår butik på bästa sätt. 
Det gäller att hitta rätt mix 
och kombination av butiker. 
I en förlängning vill vi gärna 
se bostäder på bergstomten. 
Det skulle göra vår bild av 
Stora Viken komplett. Om-
rådet har en enorm potenti-
al med detta oslagbara läge, 
men vi har inte bråttom, vi-
sionerar Peter.

KLÄDKÄLLAREN

Ägare: Marie och Peter 

Lindberg.

Grundat: 1969 av Eivor och 

Jim Blom.

Antal anställda: 60.

Omsättning: 110 miljoner.

Utdrag ur motivering till 
Årets företagare 2014:
”Marie och Peter har verkli-
gen satt Ale på kartan och 
bidraget med ytterligare 
dragkraft till kommunen. De 
har också visat medkänsla 
på ett bra sätt till kund och 
en smart marknadsföring, 
samt skapat vinnande 
attityder genom sitt sätt att 
arbeta”.
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