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FestivalFeeling
Icona PoP väntar In 
våren och PoPadelIca.

Fyll garderoben med vårkänslor.

VaRMODE Picknick



Jeansjacka

499 kr

Linnebyxor

499 kr

www.flashwoman.se

Jeansjacka

499 kr

Linnebyxor

499 kr

www.flashwoman.se

www.nilsonshoes.com

nilson 599:-

depeche 599:-
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nilson 599:-
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På omslaget 
Bernards surdegsbaguetter 29:-/st  Blomstertid snittblom-
mor från 20:-/st  Cervera dricksglas från 79:-  grön glasskål 
299:-  rosa glasskål 399:-  gul glasskål 549:-  Clas Ohlson 
lemonadflaska 49:-  Espresso House barncookies 22:-/st  
Naked Juice Bar dryck regular från 42:-  Gasellen biskvier 
24:-/st  Hemtex ljus 10:-/st  släta ljusstakar 99:-/st  IEMS 
tårtfat 249:-  trälåda 329:-  Fågel 119:-  espressomuggar 
149:-/st  tallrikar 239:-  muggar 205:-  Village vaser 139:-/st  
svarvade ljusstakar 99:-/st  vit liten låda 329:-  småskålar 
från 29:-/st   Åhléns matta 299:-  löpare flätad 149:-  kakfat 
79:-  vit låda 299:-  kudde 229:-  låda 79:-  rosa fat med fågel 
49:-  lila glasskålar 59:-/st  

tack tIll 
Ekholms Färgcenter och Konstgräskonsulten i aneby

a6:an utges av 
Företagarföreningen A6 Center.                               
Tel 036-440 42 42

ansvarIg utgIvare 
Kristoffer Krantz

redaktIon 
A6 Center, Kompago Kommunikation, City Media

Idé, text, graFIsk Form och ProduktIon  
Kompago Kommunikation, Jönköping.                   
Tel 036-34 51 00, www.kompago.se

annonsProduktIon och ProjektlednIng   
City Media i Växjö AB. Tel 0470-395 15

Foto 
Örjan Henriksson samt pressbilder 

uPPlaga 
ca 250 000 ex.

vi reserverar oss för ev. tryckfel, prisändringar efter pressläggning, 
slutförsäljning och variation i sortiment. vi förbehåller oss rätten att 
publicera namnen på vinnarna i våra tävlingar på vår hemsida.

På promenad
Sköna prylar för utomhushäng

Icona Pop
Popduon är laddade för festival 

Thorulf odlar 
Tips från en man med gröna fingrar 

Nytt & Pussel 
Nyheter & tävling
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Kläder för fest och parkhäng

Stylist Malin Q
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LEDaRE

Utefika! Årets godaste kaffe är första koppen i solen mot     
en vägg. Tv-vinjetten med solens upp- och nergång. Det 
går snabbt nu, ljuset är snart här. Trädgårdsfixandet. Jag 
får släpa mig dit och gnäller gör jag. Men när jag väl är igång 
gillar jag det. I smyg. 

DET GEr KrISTOFFEr VÅrKäNSlOr

VÅrEN är en rIktIgt härlIg årstId, det är 
ljust ute och Folk är PIgga och glada.

Butikerna hos oss på A6 Center genomsyras av starka 
färger och vårkänslor. A6:an ger inspiration för lata 
eftermiddagar i parken såväl som fartigt festivalhäng 
och sköna utomhusfester. Vårmode och inredning i 
våriga pasteller och matiga picknickmackor signerade 
systrarna Eisenman. Dessutom har vi träffat festival-
arrangörerna för Popadelica och lärt känna Sveriges 
bäst klädda duo Icona Pop. Kort sagt, ett riktigt vårigt 
nummer som får mig att längta ut i vårsolen. Fram-
förallt ser jag fram mot årets första birdie på golfbanan, 
följt av ett riktigt befriande vårskrik. 

Vi ses på A6 Center i vår!

Kristoffer Krantz
Marknadsansvarig, A6 Center

Nils
on 8

99:-

Naked Juice Bar 45:-
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PACKA PICKNICKKOrGEN med matIga mackor 
och kaFFe I blommande termos. På med 
sköna skor. Promenera ut I vårsolen. 
Pausa På en PastellFärgad FIlt.

Village 1469:-

Åhléns 169:-

GANT 899:- Åhléns 249:-

Ur&Penn 698:- Åhléns 129:-

Kicks 49:-

Åhléns 99:-

Cervera 349:-

Cervera 49:-

M
ake U

p Store 130:-



IcONa pOp

Icona PoP 
peppade för 
PoPadelIca 

2013 är ICONA POPS År. de har vaskat 
guld I P3 och blIvIt utsedda tIll årets 

bäst klädda duo. och I vår väntar ett FestIvalgIg 
På PoPadelIcaFestIvalen I huskvarna Folkets Park.

Aino Jawo och Charlotte 
Jelt bildar karismatiska 

DJ- och syntpopsduon Icona 
Pop. De gör musik som, enligt 
dem själva, går att både skratta 
och gråta till. A-sexan lägger 

gärna till dansa och ha picknick. 
Möjligheter för alltsammans på en 

gång finns när de intar Popadelica-
scenen den 4 maj.   
–Vi har under året på resande fot samlat 
på oss idéer och inspiration som vi nu 
ska få möjlighet att förverkliga. Vi är så 
peppade, säger de.  

DEt haR gått fort framåt. Självbetitlade 
debuten kom i slutet av förra året och        

i början av detta år fick de ta emot en av 
de finaste statyetterna på P3-guldgalan. 
”I love it” blev framröstad som årets bästa 

låt av lyssnarna. I galatider utsågs de även 
till årets bäst klädda duo av modemagasinet 
Elle. Motiveringen beskrev deras klädstil 

som ”poppig med punkattityd och modern 
känsla för detaljer” vilket på många sätt även 
ger en känsla av deras sound. Vid intervju-
tillfället ryms hela stilen i en välpackad res-
väska då Icona Pop är ute på lång turné på 
andra sidan Atlanten.
–Vi satsar på skinnjacka och att packa mycket 
sköra tyger som knappt väger något. 23 kilo 
i en resväska får en att tänka kreativt, berät-
tar de.

IcONa pOp REsER mellan olika årstider och 
har svårt att svara på frågan om hur de helst 
klär sig i vår men givet är att det blir snygga 
plagg som går att dansa och gå på festival i. 
Svaret på frågan ”om de har något skönt festi-
valminne att dela med sig av” är enkelt:  
–Ja, lite för många. Ett av våra favoritminnen 
är när vi dansade rejv till Justice med Geste-
felstein och Brodinski bakom scenen på 
Meltfestivalen i Tyskland. Det var fett. Men 
vi ska se till att skapa ännu bättre minnen i år!

gabrIella Fäldt    PressbIld
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pOpaDELIca

usentals timmar av lyssnande 
på ljudklipp, festivalbesök, 
bloggläsande och samtal om 
bokningar lägger grunden 

för Popadelica 2013. Arrangörsstaben är 
i olika åldrar, har varierande smak, från 
hårdrock till reggae, men förenas kring ett 
brinnande musikintresse. Resultatet blir    
en festival som överraskar 
nyfikna festivaldebutanter 
såväl som  luttrade kritiker. 
–Vi bokar bara sånt som vi 
själva gillar. Vi försöker hitta 
något som drar brett och 
sedan vill vi att besökarna 
ska kunna upptäcka några nya band också,   
säger Chrille Petersson. 
–Förhoppningen är att de vi bokar ska bli större 
framåt, vi har tidigare haft både bra tajming 
och tur, tillägger Per-Magnus Söder.  

Endagsfestivalen är inne på sitt åttonde år, kon-
ceptet har förändrats och förfinats med åren 
men några planer på att utöka med fler dagar 
finns inte. 
–Konceptet är en dag och ett biljettpris på en 
femhundring, säger Per-Magnus.
–Vi har lagt upp det så att man kan se lite av alla 
akter, fortsätter Chrille. 

pOpaDELIca blandar och 
ger. Internationellt och 
svenskt, mjukt, dansant, 
hoppigt och hårt. Sam-
manlagt 18 akter på tre 
scener. 4 maj är det dags, 

vår i luften, festivalstämning och riktigt bra live-
musik att vänta.
–Popadelica är framförallt en skön festival med 
vänlig atmosfär och leende människor, säger 
Chrille.

Hittills bokade artister till Popadelica 2013 
sibille attar / ansiktet / Panda da Panda / discoteka yugostyle / lorentz & sakarias / 

F.o.o.l – Fuck our ordinary lives / team me / Icona Pop / movits! / mF/mb / kate boy / nicole saboune

–SÅ forT MaN gör
NÅgoT MEd SjäL I bLIr 
dET auToMaTISkT bra.

POPADElICA I HUSKVArNA Folkets Park den 4 maj är ett rIktIgt vår-
tecken. För att komma I lIte FestIvalstämnIng tog a6:an en FIka med 
PoPadelIcacrew.

gabrIella Fäldt    sanna lund

T

a6cENtER.sE

bIljetter tIll
PoPadelIca

VINN!

festival
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systRaRNa EIsENMaN

SySTRAR
SoM VäCKER
VÅRKänSloR

14 a6:aN  1 | 2013



systRaRNa EIsENMaN

EN KylSlAGEN INTErVJUDAG väcker systrarna eIsenman vårkänslorna tIll 
lIv. vI Pratar PIcknIck I gröngräset, sköna grIllkvällar och uPPsluPPna vår-
Fester med goda vänner.

et började med ett café och en dröm 
som gick i uppfyllelse. Året var 2000 
när systrarna Monica och lisa Eisen-
man öppnade The Cookbook Café där 
de sålde kokböcker och serverade 
fika. Då var de nybörjare i branschen 

men lärde sig mycket under resans gång.  
–Efter att ha drivit det i åtta år kände vi att det var 
dags att gå vidare. Då hade vi hunnit uppfylla ännu 
en dröm, att ge ut egna kokböcker, berättar lisa  
Eisenman för A6:an.
–när vi släppte vår första kok-
bok var vi i en tid då det pra-
tades mycket om det dolda 
sockret och om alla möjliga 
dieter. Vi vågade säga att man 
verkligen får lov att äta gott 
ibland, det var nog lite befri-
ande. De flesta tycker om att äta en bulle emellanåt. 

IDag haR systrarna gett ut sex kokböcker och är 
ständigt anlitade matkreatörer och skribenter. In-
spirationen får de från familjerecept såväl som ut-
ländska mattidningar och bloggar. Dessutom in-
spirerar systrarna varandra.
–Systragrejen gör oss personliga, det tror jag att 

många tycker om.  Som syskon är man väldigt är-
liga mot varandra, vi ryker lätt ihop men blir lika 
snabbt sams. när vi drev caféet blev det väldigt in-
tensivt, numera jobbar vi mer på varsitt håll men vi 
hörs och ses ändå väldigt ofta. 

haR NI aLLtID VaRIt INtREssERaDE aV att Laga 
Mat?
–Ja, mat har alltid varit en stor del i vår familj och 
vi har alltid tyckt att det varit roligt. Ett tag bodde 

vi systrar ihop och då gick 
hela veckorna åt att planera 
helgens middagar.

Jag täNktE att VI skuLLE 
pRata OM VåRMat.
–Gärna! Vårmat för mig är 
primörer och sparris, ja allt 

som växer. och att grilla, jag har just flyttat till hus 
så jag kommer nog att börja grilla extra tidigt i år. 
Det är ett enkelt och roligt sätt att laga mat och det 
är alltid skönt att komma utomhus. 

forTS. NäSTa SIda

de Flesta tycker 
om att äta en 
bulle emellanåt. 

d
tIna axelssongabrIella Fäldt    
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systRaRNa EIsENMaN

Bookmaker 
med grillad biff, 
pepparrot & lök

ANTAl  TID 
ca 12 stycken ca 30 minuter

1 gul lök, skivad
2 msk olivolja
2 baguetter
250 g ryggbiff
ca 2 msk dijonsenap
salladsblad
ca 2 msk färskriven pepparrot
2–3 tomater, skivade

Fräs löken i 1 msk olivolja på medelvärme tills 
den blir genomskinlig.
värm 1 msk olivolja i en stekpanna och stek 
biffen i 3–4 minuter på varje sida 
beroende på hur välstekt man vill ha köttet. 
låt vila under folie i cirka 5 minuter. skär köt-
tet i strimlor.
skär baguetten i bitar, cirka 8 cm långa. dela 
bitarna i över- och underdel. rosta eller grilla 
bröden i ugnen i 225 grader i några minuter.
bred senap på underdelarna. lägg på sallad 
och biff och toppa med pepparrot, tomater 
och stekt lök.
lägg på överdelarna och fäst ihop varje bröd 
med en tandpetare.

Från boken Mingelmat, Bonnier Fakta

tyckER Du OM att gå på pIckNIck?
–Absolut, jag gillar att äta ute och mina barn älskar 
att ha picknick. Det finns mycket mingelmat som 
passar för picknick. Det är lätt att göra lite roligare 
mat och ta med. Tillexempel några goda mini-
mackor med annan fyllning än den klassiska rost-
biffen och potatissalladen. Eller så kan man ta 
med sig en minigrill och en fräsch sallad. 
–Mamma har en hel uppsättning för picknickmat 
med särskild korg och vinkyl och allt det där men 
det går förstås att göra en jättetrevlig picknick 
med enklare medel, det finns mycket som går att 
göra snabbt och mycket som går att köpa färdigt. 
några goda marinerade oliver, färskt bröd och en 
ost så kommer man långt. Eller varför inte duka 
upp en ostbuffé?

VILka äR DINa bästa VåRfEsttIps?
–Vår mingelmatbok är perfekt den här perioden, 
det finns många rätter som passat till vårfest och 
buffé. Tänk på att blanda sådant som passar för 
olika åldrar och att inte laga för många olika rätter 
utan välja sådana du är på bra på. Men det vikti-
gaste av allt är att förbereda sig så att man slipper 
stå i köket utan kan vara med själv.  

Det gäller också att ha en reservplan eftersom det 
aldrig går att räkna med strålande sol. Regnet kan 
ösa ner men det ordnar sig ändå. Med bra råvaror, 
fantasi, goda vänner och en bra kokbok.

a6cENtER.sE

vInn boken
mIngelmat

TäVlA
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Jeansjacka

499 kr

Linnebyxor

499 kr

www.flashwoman.se

Jeansjacka

499 kr

Linnebyxor

499 kr

www.flashwoman.se

www.nilsonshoes.com

nilson 599:-

depeche 599:-

www.nilsonshoes.com

nilson 599:-

depeche 599:-



Bjud in till

GArDINErNA STÅr I FUll BlOM. det grönskar På bordet. klIrran-
de koPPar och doFtande knoPPar. söta bakverk och sol I sInne. 
hjälP våren På traven och bjud På PIcknIck Inne.  

1. ljus hemtex 8-pack/49:-  2. barnskjorta gant 699:-  3. glas cervera 279:-   

4. nyckelhållare bokia 198:-  5. skål cervera 99:-  6. tallrik cervera 199:-  7. köksmaskin cervera 5299:-   

8. barnpallar åhléns 59:-/st  9. kuddfodral village 179:-  10. köksredskap åhléns 59:-/set 

1

6

9

2

3

5

7
8

4

10
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Jeansjacka

499 kr

Linnebyxor

499 kr

www.flashwoman.se

www.nilsonshoes.com

nilson 599:-

depeche 599:-

En datormus 
från teknikmagasinet.

två vinglas 
från cervera.

En röd kavaj 
från h&M.

har du något mer du ska fylla kassarna med?
Ja, jag ska köpa datorspelet Skyrim.

har du något mer du ska fylla kassarna med?
Nej, det var vinglasen jag kom hit för.

ska du shoppa vidare nu då?
Jag är faktiskt helt klar med shoppingen för 

idag, jag var här för att köpa kavajen.

VAD HAR DU 
I KASSEN?

LINa ENgLuND

ERIk kLaEssON

saNDRa thaLIN



VåRMODE

Från vänster: Chinos Fribergs 1399:-  Skärp mQ 399:-  randig t-shirt jc 199:-  Blå t-shirt carlings 349:-  Gul t-shirt brothers 599:-  Pall 

blomstertid 799:-  Fluga Fribergs 399:-  Skjorta Fribergs 1099:-  Tröja joy 599:-  Scarf carlings 49:-  Jacka carlings 899:-  Munktröja mQ 

499:-  Jeansskjorta jack&jones 399,95:-  Teo i skjorta och chinos från esprit barn 249:-/259:-  Barnhood P.o.P 349:-  Barnskor skopunkten 

179:-  Högtalare clas ohlson 399:-  Klädhäst åhlens 999:-  Skärp mQ 349:-  Mörkblå hängslen carlings 129:-  
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Walk in spring
VåRMODE

örjan henrIksson

lJUSA PASTEllEr och lekFulla accent-
Färger. stora svePande sjalar och väl-
strukna skjortor. höga klackar och 
snabba sneakers. sPrIng In våren som 
du vIll! låt vårkänslorna styra.

Mörkblå kavaj gant 3299:-  Mörkblå skjorta joy 499:-  ljusblå skjorta boomerang 800:-  Jeansskjorta gant 799:-  Gul piké gant 799:-  

rutig skjorta boomerang 800:-  Vit tröja gant 1199:-  Jeans dressman 399:-  Blå chinos kappahl 599:-  Vita byxor Peak Performance 999:-  

Svarta skor med blå snören scorett 999:-  Vita tygskor din sko 299:-  Svarta skor scorett 899:-  Promenadskor nilsons 799:-  Herrbetjänt 

åhlens 399:-  Kavaj Fribergs 4299:-  Näsduk Fribergs 299:-  Skjorta esprit 349:-  Skärp Fribergs 799:-  Jeans jack&jones 799,95:-

gabrIella Fäldt    
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VåRMODE

Från vänster: Fåtölj åhléns 999:-  Sjal lindex 149:-  Väska esprit 499:-  Skor scorett 1299:-  Byxor lindex 299:-  Kavaj mQ 699:-  Halsband 
bikbok 99:-  Solglasögon lindex 99:-  Poncho åhléns 179:-  Jacka vila 299:-  Skärp mQ 249:-  Halsband Flash 249:-  Klänning åhléns 249:-  

Smyckesskål cervera 499:-  Pärlhalsband i skål Flash 299:-  låda åhléns 299:-  Pärlhalsband på tröja bikbok 299:-  Skjorta gant 1099:-  Blå 
tröja gant 999:-  Pistage tröja vila 249,95:-  Orange tröja boomerang 1300:-  Barnskor skopunkten 179:-  Stege åhléns 249:-  
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VåRMODE

Skärp bikbok 199:-  Kofta esprit 799:-  Blus åhléns 399:-  Barnglasögon lindex 49,50:-  Jacka kappahl 399:-  Sjal Fribergs 2199:-  Tunika 

Flash 349:-  Beiga pumps bikbok 399:-  Ballerinaskor nilson 799:-  Stövletter scorett 699:-  Oranga pumps nilson 399:-  Blå pumps nilson 

499:-  Turkost nitskärp vila 99,95:-  rött skärp mQ 249:-  Gröna byxor kappahl 399:-  Oranga jeans joy 499:-  Jeans bikbok 499:-  Klädhäst 

åhléns 599:-  Mönstrad sjal joy 169:-  Barnkofta esprit barn 399:-  Barnklänning lindex 149:-  Barnbyxor åhléns 199:-  Turkosa jeans esprit 

699:-  Mörkblå byxor vero moda 299,95:-  Orange väska åhléns 399:-  Turkos väska Fribergs 2099:- 
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bEhIND thE scENEs

A6:AN MÖTEr STylIST MAlIN qVäNSTEDT mItt I lunchen. utanFör blåser kalla 
vIndar, Inne knäPPer besökarna uPP jackorna och drömmer om våren. några 
stannar nyFIket FramFör den tIllFällIga FotostudIon som ser ut att ha växt 
uPP ur golvet I en av gångarna. 

örjan henrIkssonmalIn I klännIng Från mQ och jacka Från jc. 

följ med
stylisten

gabrIella Fäldt    
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bEhIND thE scENEs

otografering på-
går. Av omslag och 
modereportage till 
A6:an (slutresultatet har 
du just bläddrat förbi). Malin 

Qvänstedt bygger stilleben av sirliga glasvasar och 
hänger nystrukna skjortor på galgar. 
–Det som är fantastiskt med att jobba med styling 
på A6 Center är att allt verkligen finns samlat här, 
det är också en utmaning som triggar, säger hon.  

MaLIN QVäNstEDts har jobbat  heltid som stylist 
sedan 2006 men modeintresset väcktes mycket 
tidigare. Som barn sydde hon kläder till Barbie-
dockorna och som tonåring bestämde hon sig för 
att bli designer. 
–Jag gick estetiska programmet på gymnasiet och 
tog alla kurser jag kunde som skulle kunna hjälpa 
mig på vägen mot att bli designer, berättar hon.
–Min allra första visning var mitt specialarbete. 
Man skulle lägga 20 timmar på det men jag höll 
säkert på i 200.

MåLINRIktat fORtsattE hon med en Ky-utbild-
ning i konfektion och textil i Borås, jobb på design-
företag i Göteborg samt modestudier i Florens. 
Där upptäckte hon att hennes styrka var att sätta 
ihop olika uppsättningar; att styla snarare än att 
skapa mode. 
–när jag flyttade hem från Italien sökte jag jobb på 
flera hundra modekontor och så en dag fick jag 
möjlighet att styla för en jubileumsvisning för 
Make Up Store. Därefter gjorde jag en reklamfilm 

och musikvideos med dem och 
sedan rullade det på, säger Malin 

som har kunder som Bonnier Tid-
skrifter, lindex och Vedum på sitt cv. 

Idag driver hon Publik Studio i Jönköping 
tillsammans med fotografen Anna Hållams.

DEt äR högt tempo som gäller under de flesta av 
Malin Qvänstedts arbetsdagar, fotograferingen på 
A6 Center är inget undantag. Hon svarar på inter-
vjufrågor, dricker en kopp kaffe på stående fot, 
stryker ärmarna på en blus, trollar bort prislappar 
och kollar ljussättning genom fotograf Örjan Hen-
rikssons kamera. 
–Det är mycket som ska hinnas, när det här är 
klart har jag lovat mig själv en sovmorgon, skrattar 
Malin som för tillfället behöver unna sig lite extra 
vila då hon är gravid i åttonde månaden. 

”Jag tycker att det är 
viktigt att man hittar 

sin egen stil. Och är den 
trogen. Följ bara de 

trender som passar dig 
och din kropp.”f

Malin oM Mode

MAlIN OM MODE

”Det finns alla möjligheter att 
mixa och matcha och leka med 
vårens alla färger och mönster. 
Det gäller att våga!”

”Blått blått blått, det nya 
svarta!”
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ODLINg

thORuLf LöfstEDt stötte på problem när han planerade ett nytt 
trädgårdsland intill det nybyggda huset. Marken var stenig och det var 
svårt att få spaden genom jorden. Den obekväma arbetshöjden vid ett 
traditionellt trädgårdsland var också fysiskt påfrestande. Med en bak-
grund som industridesigner och en förmåga för problemlösning tog 

han tag i problemet och arbetade fram 
odlarbänken.

ODLaRbäNkEN äR ett portabelt träd-
gårdsland i samma bekväma höjd som en 
diskbänk. Thorulf förutspår en intressant 
utveckling.
– Att laga mat vid spisen är utvecklat från 

den öppna elden. Att diska vid en diskbänk är utvecklat från att diska 
på knä vid bäcken. nu har odlingslandet tagit ett steg upp till bekväm 
höjd med odlarbänken.

VåREN NäRMaR sIg. NäR kaN MaN böRJa pLaNtERa?
– Vi är ganska många som otåligt väntar på att vårvärmen ska infin-
na sig så att vi får peta ner våra löftesrika frön i backen. Men det är 
inte alltid naturen väntar. En del frön hamnar i snön och sätter fart 
så snart förutsättningarna finns. Så det går ofta att börja tidigare än 
vad man tror.

VÅrEN är PÅ INGÅNG och det är hög tId att sätta sPaden 
I jorden. vI har träFFat thorulF löFstedt, odlar-
bänkens grundare och en InbIten odlIngsFantast. 

robert nIlsson sara landstedt

”Det går ofta att 
börja tidigare än 
vad man tror.”

c
las ohlson 99:-

stadium 199:-

P
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VaD kaN MaN böRJa pLaNtERa?
–Penséer är bra, plantera dem gärna tillsam-

mans med sallat det ger en härlig 
försommarbukett. Buskar plan-
teras med fördel på hösten men 
har man missat att plantera så 
fungerar det även tidigt på vå-
ren. Plantera gärna någon bär-
buske men glöm inte att se till 
att den är uppstammad så att 
det blir bekvämt att plocka.

VaD kaN EN 
NyböRJaRE ODLa?
–Sallad finns i många va-
rianter och de flesta är 
lätta att odla och sköter 
sig själva. Använd olika 
sorter, det blir roligare 
med variation. Alla har 

inte förmånen till att ha en 
egen trädgård eller förmånen att kunna ta 
hand om en trädgård. Thorulf har tänkt på 
det också. odlarbänken Mini är en odlar-
bänk i mindre format, praktisk att flytta 
mellan balkong och lägenhet. 

Gör det enkelt för dig, då blir det 
roligare.

Köp färdig jord, då vet du vad 
du får och vilken växtlighet som 
passar.

Planteringsjord ska vara lätt, 
luftig och mager. 

I de flesta fall tillföra näring ett 
par gånger under växtsäsongen. 
Mylla ner ytligt utan att skada 
rötterna, näringen kommer ner 
dit den ska.

Skydda dina odlingar i början 
av sommaren med en en odlings-
tunnel av fiberduk, den håller 
frost och ohyra borta.

Tips Till 
nyBörjaren

1

2

3

4

5

Jeansjacka

499 kr

Linnebyxor

499 kr

www.flashwoman.se

www.nilsonshoes.com

nilson 599:-

depeche 599:-



Jeansjacka

499 kr

Linnebyxor

499 kr

www.flashwoman.se

Jeansjacka

499 kr

Linnebyxor

499 kr

www.flashwoman.se
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streetstyle
ANNA INSPIrErAS AV VäNNEr, kIm av rock’n’roll och vIncent av snygga klädes-
Plagg I butIker. vI sPanade In besökare med sköna stIlar.

robert nIlsson elIn wennstIg

KiM jönsson

Var får du din klädinspiration ifrån?
Rock’n’roll inspirerar mig mycket.

Vad går du aldrig utan?
Kalsonger.

Vad skulle du aldrig ta på dig?
En joggingdress, modell husvagnssemester.

anna HögBerg 

hur skulle du beskriva din klädstil?
Idag lite mer army, annars är den nog åt det rockiga hållet.

Vad skulle du aldrig ta på dig? 
En oversize-tröja med skärp till. På andra är det snyggt men jag 
passar inte i det.

Var får du din klädinspiration ifrån?
Lite allt möjligt. Men från vänner och i klädbutiken där jag jobbar 
bland annat.

VinCenT ÅsBerg

hur skulle du beskriva din klädstil?
Normal klädstil.

Var får du din klädinspiration ifrån?
När jag ser snygga kläder i butiker så brukar jag inspireras.

Vilket klädesplagg skulle du inte klara dig utan?
Mina skjortor.
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häNDER på a6 cENtER

butIk tELEfONNuMMER
3 0735-44 00 72

a6 din bok 036-71 98 70
a6 lås och larm 036-12 50 50
a6 Zoo 036-16 27 03
albrekts guld 036-71 34 40
apoteket ab 0771-450 450
apoteket hjärtat 0771-405 405
audio video 036-71 82 80

bernards 036-16 32 20
bik bok 036-12 91 30
blomstertid 036-15 04 80
bokia 036-291 54 20
boomerang 036-34 37 10
br-leksaker 036-30 87 00

brothers 036-12 58 60
carlings 036-15 02 30
cervera 036-12 10 25
clas ohlson 036-34 15 50

din sko 036-290 25 65
dressman 036-35 48 60

ecco shop 036-15 04 75
espresso house 010-510 12 02
espirit 036-12 51 00
espirit kids 036-12 70 77
eurosko 036-35 13 73
Flash 036-10 07 40
Fribergs dam & herr 036-30 23 66

gallerix 036-35 19 86 

gamestop 036-12 97 15
gant store 036-12 20 75
gasellen 036-16 73 52
guldfynd 036-34 30 46

h&m 036-34 40 90
hemtex 036-34 07 00
hälsobutiken life 036-12 91 00

Iems 036-19 00 96

jack & jones 036-16 47 20
jc 036-71 30 90
joy shop 036-12 41 33

kahls the & kaffehandel 036-34 33 30
kappahl 036-71 26 55

JA

huR käNNs DEt såhäR EftER bRöLLOpEt?
–Det känns jättebra, vi är supernöjda och allt gick enligt planerna. 
Resultatet var över våra förväntningar och vi blev förvånade över 
hur utsmyckat och fint det var på centret. Det kändes verkligen 
som ett bröllop.

VaD VaR DEt bästa uNDER DagEN?
–Att alla var så glada. Det var underbart att se släkt, vänner och 
bekanta. Musikerna var fantastiska och stämningen var härlig.

VaD VaR DEN fINastE bRöLLOpspREsENtEN?
–Vi fick mycket fint men det finaste fick vi från Mathias syster-
dotter som hade ritat en jättefin teckning. Den går inte värdesätta 
i pengar.

VaR DEt bästa DagEN I LIVEt?
–Absolut, den bästa vi har varit med om och det är en dag som vi 
aldrig kommer att glömma.

I BÖrJAN AV ÅrET gIFte sIg mathIas och soFIa gard-
hage På ett brölloPssmyckat a6 center. de mInns 
dagen som den bästa I sItt lIv. 

De sa ja 
på A6 Center.

robert nIlsson malIn björkholm

w
w

w
.m

alinbjorkholm
.se
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pussLa Och VINN!

pussLa Och VINN!
Från vIlka 8 annonser I denna tIdnIng är 
PusselbItarna hämtade?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

namn:

adress:

Postadress:

telefon:

e-post:

Presentkort Från a6 center  
lottas ut bland de rätta svaren.
1:a pris: Valfria varor för 500:-
2:a pris: Valfria varor för 300:-
3:e pris: Valfria varor för 200:-

Posta svarskupongen till: A6 Center, Box 110 33,  
550 11 Jönköping eller faxa till 036-12 36 71. 
Märk kuvertet ”Pussla & Vinn!”. 
Vi vill ha ditt svar senast 10/5 2013.
Vinnarna i pussel nr. 1/13 belönas med presentkort från A6 Center.
 
1:a pris (värde 500:-) Dina Deumic
2:a pris (värde 300:-) M. Berg
3:e pris (värde 200:-) Kristina Pettersson

kicks 036-71 36 60
klockmaster 036-12 05 36

lindex 036-12 32 60

majoren café & restaurang 036-71 28 90
make up store 036-12 71 70
mcdonalds 036-15 00 90
mQ 036-71 22 76

naked juicebar 036-16 51 27
naturkompaniet 036-34 06 80
nilson shoes 036-12 78 08

olsen twins 036-30 83 87
Peak Performance 036-12 90 33
Pressbyrån 036-71 58 30

Polarn o. Pyret 0761-804611
resehuset 036-559 15 00
restaurang dragon 036-34 04 30

scorett 010-4980144
skopunkten 036-16 05 09
skult 036-71 33 34
soya express 036-30 03 85
specsavers 036-12 41 50
stadium 036-17 27 70
sweetme 036-16 10 34
systembolaget 036-16 53 14

teknikmagasinet 036-71 89 80
telenor 0200-15 90 80
telia 036-30 15 30
terrassen steakhouse 036-16 60 85

the body shop 036-16 02 70
twilfit 036-16 14 00

ur & Penn 036-30 21 32

vero moda 036-16 16 32
vila 036-16 63 30
village 036-71 21 21
väskman 036-34 33 43

åhléns 036-15 17 00

baRNsLIgt kuL på a6 cENtER
Den 1 juni blir en riktig kalasdag. Barnens dag på A6 Center bjuder på roliga 
aktiviteter för både stora och små. Barnvänliga erbjudanden, spännande 
tävlingar och självklart massor av överraskningar.

1

5

2

6

3

7

4

8

SVArSKUPONG 1/2013
Du kan också tävla på www.a6center.se
Fyll i annonsörens namn!

Presentkort från
a6 center

VINN!
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VaRDagaR 10-20
LöRDagaR 10-18
söNDagaR 11-17

facebook.com/a6center

@a6center

#a6center

www.a6cENtER.sE

det är lätt att hitta till a6 center. sväng av från 
e4:an, i höjd med avfart 97. 
här finns 3600 gratis parkeringsplatser. vill du 
hellre ta bussen från jönköpings centrum så 
kan du välja mellan linjerna 3, 26 och 29. 

One-stop-shopping. 
sju dagar i veckan, året om. 

Välkommen 
till a6 Center

a6cENtER.sE

sväng av vId
avFart 97

HITTA


