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BOHUS. – Höj för allt 
i världen inte restau-
rangmomsen, inte heller 
arbetsgivaravgiften och 
det vore idiotiskt att 
slopa RUT-avdraget.

Peter Lindberg var 
tydlig när Kristdemo-
kraternas riksdagsleda-
mot Penilla Gunther tog 
pulsen på Klädkällarens 
ägare.

Tidigare under dagen 
hann Gunther ock-
så med ett besök på 
Lärlingsgymnasiet i 
Älvängen.

Efter morgonmötet på Lär-
lingsgymnasiet där Penilla 
Gunther mötte elever och 
personal för en diskussion 
om utbildning och arbets-
marknaden for hon vidare 
till Klädkällaren. Medver-
kade gjorde även lokala fö-
reträdare för Kristdemokra-
terna.

– Nu är det en intensiv 
period och jag besöker så 
många arbetsplatser det bara 
går för att fånga upp före-
tagarnas synpunkter, säger 
Penilla Gunther från Troll-
hättan.

– Det blir långa dagar, 
60-80-timmarsveckor. Fast 
jag klagar inte. Jag kan inte 
tänka mig något roligare, 
mer spännande och intres-
sant än att få jobba med po-
litik. Många människor säger 
att det inte går att påverka, 
men jag kan faktiskt bevisa 

motsatsen.
Penilla Gunther upple-

ver sin första mandatperiod 
i riksdagen. Hon sitter med 
i Närings- och Arbetsmark-
nadsutskotten.

– Besöksnäringen är ett 
område där jag fungerar som 
talesperson för vårt parti. 
Av den anledningen är det 
intressant att få komma till 
Klädkällaren, som jag bara 
åkt förbi ett antal gånger 
tidigare på väg till och från 
Göteborg.

Positiv utveckling
Peter Lindberg redogjorde 
för Klädkällarens bakgrund 
och den positiva utveckling 
som företaget upplevt under 
de ett och ett halvt år som 
man funnits i Ale.

– Vi är lyckliga över det 
mottagande som vi fått från 
våra kunder. De är väldigt 

nöjda med miljön och fram-
förallt herrgården är väl-
digt uppskattad, säger Peter 
Lindberg.

Klädkällaren har idag ett 
60-tal anställda varav ett 
35-40-tal på heltid. Omsätt-
ningen uppgår till cirka 110 
miljoner kronor.

– Vi har potential för 
minst det dubbla i befi ntliga 
lokaler, förklarar Lindberg.

Finns det kunder som 
jämför er med Ullared, frå-
gade Gunther.

– Ja, och det är natur-
ligtvis en komplimang. Det 
vore dumt att påstå något 
annat. Vi lever dock vårt liv 
och stirrar oss inte blinda på 
några kollegor. Vi har hittat 
vår stil och vår atmosfär. Vi 
ska ha ett varuhus som är om 
inte unikt så i alla fall annor-
lunda.

JONAS ANDERSSON

Kristdemokraternas riksdagsledamot Penilla Gunther och 
KD-ordföranden i Ale, Sune Rydén, vid sitt arbetsplatsbesök hos 
Peter Lindberg på Klädkällaren.

KD-politiker besökte Klädkällaren
VI SÖKER  
TIMVIKARIER 
TILL RECEPTION/
KUNDCENTER 
KOMMUNHUSET  
I NÖDINGE!
 
Är du serviceinriktad, engagerad, 
stresstålig, ansvarsfull och gillar 
att jobba med människor?

Har du dessutom utpräglad 
servicekänsla och ser det 
som en utmaning att ge 
våra kunder den bästa 
servicen, då är du rätt 
person för oss.

Välkommen att kontakta Anne Kolni,  
kommunikationschef, på anne.kolni@ale.se  
eller via telefon 0704-32 06 41
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