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Festivalbilaga
Massor Med rabatter 
& erbjudanden.

STJÄRNSOMMAR
Möt danny saucedo & robin stjernberg

Moderesan



Välkommen till A6 Center, 036-160270
och Smedjegatan 12, 036-169091 thebodyshop.se

Colour up with
COLOUR CRUSH

NYHET

30 MUST-HAVE STAND-OUT SHADES

 Nu!
1998:-

  

 Nu!
8919 :-
AFESTINNA

 

CENTER  TEL:A6 

 

3221 036-30 CENTER  TEL:

AFESTINNA
ancerour de F  FrTTour de F
)-98:92(

Relax-
favoriter! 

Vi har dukat upp för sommar, sol  
och semestertider i varuhuset.

Kom in och hitta dina favoriter!

Kylväska 99:Strandtunika 249:

Strandväska 199: Fleeceplädar 149:/st

Å Brun utan sol  

Ord. pris 89: 

Å BIKINI  

79:/del

20%
på hela Å-serien.
(gäller tom 16/6)
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A6:An utges Av 
Företagarföreningen A6 Center.                               
Tel 036-440 42 42

AnsvArig utgivAre 
Kristoffer Krantz

redAktion 
A6 Center, Yellon, City Media

idé, text, grAfisk form och produktion  
Yellon, Jönköping.                      
Tel 036-35 90 00, www.yellon.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 camping
Man ska ha husvagn

Vi möter Robin
Robin Stjernberg på väg till A6

I fotostudion 
Örjan Henriksson i fokus 

Nytt & Pussel 
Nyheter & tävling

INNEHÅLL

Danny Saucedo
Från LA till JKPG

Moderesan
Landa på stranden

Elsa Billgren
En riktig vintageprinsessa 

Storstadshäng
Prylar för storstadssommaren
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på omslAget 
Bokia Böcker från 69:-  Klockmaster klocka 1195:-  
AudioVideo kamera 1199:-  Body Shop Bodybutter 175:-
A6 Zoo hamsterhjul 89:-  Stadium skateboard 399:- 
Bokia flygande bok 149:-  Fribergs flygande grön piké 799:-  
BR Leksaker rockring 59,90:-, simfötter 79,90:-, 
cyklop 49,90:-  MQ fluga 299:-  Brothers t-shirt 199:-  
Dressman gul piké 159:-, grön piké 159:-  MQ gul skjorta 699:-   

tAck till 
styling av modeller s. 30-31: 
Johanna Mezaros, make up store  
Caroline Paananen, skult

Assistent styling och plockuppslag s. 5, 21: 
Sofia Bjursell
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LedAre

1. Solkräm
Med min lättskötta frisyr måste man smörja flinten noga. 
Lärde mig det den hårda vägen i Barcelona i våras.

2. Bärbar DVD
Med film till lilltjejen blir resandet riktigt behagligt och ”är vi 
framme snart?” byts mot ”är vi redan där?”.

3. Tålamod
När man reser med familjen blir det inte som man tänkt. Men 
med lite tålamod och lugn brukar det bli bättre.

TRe SAKeR SOM KRiSTOFFeR TAR MeD 
Sig På ReSAN i SOMMAR

Kristoffer Krantz
Marknadsansvarig, A6 Center

ReS iN i soMMaren Med a6:an

Att resa hör sommaren till. Om det blir en långresa över kontinen-
terna eller bara en sinnesresa i hängmattan spelar mindre roll. I detta 
nummer av A6:an har vi träffat vintageprinsessan Elsa Billgren som reser 
med tomma väskor för att kunna fylla dem med shoppingfynd och popprinsarna 
Danny Saucedo och Robin Stjernberg som helst reser med turnébuss. 

Danny och Robin är två av artisterna som står på scenen under RIX FM Festival som arrangeras 
här på centret den 8 juni. Jag vågar lova att det blir en av sommarens roligaste musikfester. 

Välkommen hit och dansa in sommaren! 
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A6:AN väLjer

1. Vitaminer life 199:-  2. Jacka h&M 599:-  
3. Muggar clas ohlsson 25:-/st  4. Liggunderlag 
clas ohlson 79:-  5. Shorts peak performance 800:-    
6. Barnklänning kappahl 149:-  7. Bälte boomerang 400:-  
8. Sjal åhléns 199:-  9. Nagellack Makeup store 130:-/st  10. T-shirt 
jack & jones 249,95:-  11. Armékniv teknikmagasinet 249,90:-  12. Sportskor 
nilsson 1299:-  13. Hudvård apoteket hjärtat 65:-/st  14. Barntröjor lindex 59.50:-/st    
15. Bok bokia 249:-  16. Halsband h&M 299:-
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A6-center, Jönköping 
Tel: 036 - 71 34 40

Erbjudandet gäller så långt 
lagret räcker, dock längst 
t.o.m 17/6 2013.

Nyhet! Hänge i 
18k guld med kubisk 
zirkonia (ord 849:-) 

Kedja i 9k guld,  
42 cm (ord 379:-)

Erbjudandet gäller så långt 
lagret räcker, dock längst 

Nyhet! Hänge i 
18k guld med kubisk 

Kedja i 9k guld,  
42 cm (ord 379:-)

på alla kedjor 
i 9k guld.

 20%
RABATT

599:-

SO
LPRODUKTER

Den billigaste på köpet

3 för 2

Apotek Hjärtat  
A6-center, Jönköping 
Mån–Fre 10–20, Lör 10–18, Sön 11–17
Kontakta oss: 0771-405 405 
Gäller 21/5–17/6 2013
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Samsung 

till fyndpris.

Samsung Galaxy Young, med 3Mini 29kr/mån. 0,5 GB/mån ingår, därefter kan mer data köpas till. Surfhastigheten kan variera 
mellan 6 och 64 Mbit/s beroende på vilken hastighet som hårdvaran klarar av. Akt.avg. 250 kr.  IP-telefoni ingår. Mobil 
operatörslåst under 12 mån, kan därefter låsas upp för 350 kr. Erbjudandet gäller så långt lagret räcker. Mer info tre.se.

Samsung 

till fyndpris.

Samsung Galaxy Young, med 3Mini 29kr/mån. 0,5 GB/mån ingår, därefter kan mer data köpas till. Surfhastigheten kan variera 
mellan 6 och 64 Mbit/s beroende på vilken hastighet som hårdvaran klarar av. Akt.avg. 250 kr.  IP-telefoni ingår. Mobil 
operatörslåst under 12 mån, kan därefter låsas upp för 350 kr. Erbjudandet gäller så långt lagret räcker. Mer info tre.se.

29 :- per mån i 24 mån 

med 3Mini. Minsta 

totalkostnad 946 kr.
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Butiken Jönköping A6

  

    

    
   

    
   

A6 ZOO

Vi har sommarleksakerna 
till din hund!

A6 Center • Tel. 036-16 27 03

                                                                                            nedöR,6A     5 1-630| es.ditretsmolb.www| értn    0 84 0                                                                                                         

BRÖLLOPSTID
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robiN StjerNberg 

HAN FiCK eN ANDRA CHANS och skrev historia. robin 
stjernberg beskriver sitt liv soM en roMantisk koMedi. 
under rix fM festivalen på a6 center den 8 juni hoppas 
han både väcka kärlek och skratt.

ldrig tidigare i Melodi-
festivalens historia har 
en artist från ”Andra 
chansen” tagit hem 
segern i hela tävlingen. 
Robin Stjernberg blev 
den första någonsin. 

Vid intervjutillfället är det två veckor kvar till den 
stora finalen, Eurovision Song Contest i Malmö. 
Robin Stjernberg laddar med att sova och äta gott. 
Och prata med massor av journalister, för såväl radio 
och tv som svensk och internationell press.  
– Det är hektiskt men helt fantastiskt, jag njuter av 
varje dag, säger han till A6:an.

22-årigA robiN StjerNberg ger ett ’boy next 
door’-intryck. Avslappnad med enkel t-shirt under 
kavajen (och med hjärtat synligt i kavajfickan), 
charmig och ödmjuk. Men han är inte vilken grann-
pojke som helst. Redan när han som tonåring hand-
plockades att bli en av medlemmarna i pojkbandet 
What ś Up stod det klart att han hade talang utöver 
det vanliga. 2011 knockade han Idol-juryn och 
slutade tvåa. Själv säger han att att det handlar om 
äkta känslor, att han vill beröra utan att verka till-
gjord. Texten till You handlar om hur han som barn 
riggade scen i källaren och sjöng med sin pappa och 
faster som publik. 
Han har alltid älskat att stå på scenen men har aldrig 
gjort ett äkta stagedive. Han planerar att göra sitt 
första under RIX FM Festivalen på A6 Center.*

– Jag hoppas att jönköpingsborna är förberedda att 
ta emot mig, säger han och skrattar.
– Vi ska ha skitkul på scenen och jag hoppas att alla 
sjunger med.

SommAreN bLir en enda lång resa. Efter RIX FM 
Festivalen ska han ut på egen turné med material 
från senaste plattan. Han kommer att stå på många 
svenska scener och sjunga ut i ljumma sommar-
kvällar när solen går ner i horisonten. Ja, han tycker 
själv att hans liv liknar en romantisk komedi.             
I höst fortsätter han sitt liv på filmtema på andra 
sidan Atlanten.
– I september har jag en resa till USA inbokad, jag 
ska åka på roadtrip och leva busigt. Bara packa väs-
korna och dra. Som i en gammal rysare. 

om du bArA får pAckA med dig eN eNdA SAk, 
vAd bLir det?
– Gitarren! Det är allt jag behöver. Mobiltelefonen 
kan få stanna hemma. 

det är iNte Lätt att spå hur filmen om Robin 
Stjernberg slutar men det blir med allra största 
sannolikhet lyckligt. 
– Vad som helst kan hända framöver men jag är lika 
glad hursomhelst, säger Robin innan vi avslutar 
intervjun.

*Med reservation för ändringar i programmet.

A
rickard frantzengabriella fäldt    
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robiN StjerNberg 

”Vi ska ha 
skitkul på 
scenen”
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OFFERS MAY VARY FROM STORE TO STORE

KIDS · A6 CENTER · 036-127077

esprit.com

A6 Center
Östra Storg. 15C
www.jc.se 

Jeansshorts
Crocker
499:-
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KÖP 3 VAROR 
FÅ 20% RABATT.
Gäller fredag, lördag, söndag 7 – 9 juni 2013. Gäller endast på A6 
Center och kan ej kombineras med andra erbjudanden.

A6 / JÖNKÖPING / TEL. 36 16 47 20
JACKJONES.COM

FRIBERGS
DAM & HERR

A6 Center 036–30 23 66 
www.fribergs.com     @fribergsherrochdam
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A6 Center & Ö. Storgatan 27 

Scorett 799:-

Sweeks 999:-

Scorett 599:-

D for dasia 699:-

Scorett 499:-

Scorett 599:-

A6 Center Kompanig. 13, Jönköping

Spring / Summer Collection 2013

A6 Center & Östra Storgatan 15 C
BROTHERS.SE

EAST WEST 
BASIC PIQUE

299:-
FINNS I FLERA FÄRGER
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Elsa 
Billgren
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eLSA biLLgreN
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eLSA BiLLgReNS bästa restips är att åka Med lätta väskor för att kunna fylla deM 
till bredden på vägen heM. -jag får ändå aldrig plats Med allting, jag älskar ju 
shopping, säger hon till a6:an.

ärleken till vackra saker är nästan 
gränslös. Vackra klänningar, frasiga 
spetsar och gnistrande smycken. 
Hattaskar, parfymflaskor och blom-
miga kaffekoppar. Alla med en ge-
mensam nämnare, att de redan haft 

en ägare och en historia. Elsa Billgren är en äkta 
vintageprinsessa, ofta krönt med pärlbestrött dia-
dem. I vår har hon gett ut sin egen vintagebibel; 
Elsa Billgrens Vintage.
– Jag har alltid velat samla allt jag har i huvudet i en 
bok. Jag får så ofta frågor om vintage och när jag 
fått svara på samma fråga för 40:e gången så kände 
jag att det verkligen fanns en anledning att skriva 
en bok, berättar hon.
– Det är en bok om hur man fyndar, bär och älskar 
vintagekläder. 

eLSA berättAr att hon under bokprocessen be-
sökte formgivaren Lotta Külhorn nästan dagligen 
för att vara säker på att allting skulle bli som hon 
tänkt sig. 
– Jag har varit väldigt nog med att det verkligen ska 
vara mitt språk, att boken ska  kännas som jag och 
handla om min relation till vintage.  

När föddeS viNtAgeiNtreSSet?
– Det har ju alltid funnits där men när jag var yngre 
gillade jag ju mest killar och sånt som man gör i 
den åldern. I gymnasiet trodde jag att enda sättet 
att hålla på med vintage var att öppna en affär men 
nu har jag fått veta att det finns många fler sätt.

fiNNS det iNgA givna yrkesroller får man skapa 
dem själv vilket Elsa Billgren också har gjort. Numera 
är hon Sveriges enda vintagekonsult och personal-
shoppper och ”hjälper människor att hitta sin egen 
vintage”. 
– Det blir allt populärare och många blir inspirerade 
att gå sin egen väg, säger hon och berättare vidare 
om sin brudklänningsuthyrning, också den unik i 
sitt slag.
– Jag har en samling om 60-100-talet brudklän-
ningar som jag hyr ut. Samlingen växer hela tiden 
eftersom jag aldrig gör mig av med någonting. Nu 
ska jag börja anställa och göra en riktig verksamhet 
av uthyrningen och det känns jätteroligt. 

koNceptet är lika enkelt som genialt. Varje klän-
ning har gift sig tidigare vilket ger en både romantisk 
och hisnande känsla. Att veta att det finns en historia 
i kjoltyget och att den förmodligen innehåller massor 
av kärlek.

K
caroline anderssongabriella fäldt    
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Att hyra sin brudklänning är dessutom både snällt 
mot miljö och plånbok.
– Jag har brudklänningar som har gift sig fem gånger 
och det tycker jag är jättebra. I ett jämställt förhål-
lande tycker jag att det känns fel att en av parterna 
ska lägga så mycket pengar på sin outfit som det 
blir om man ska köpa en ny klänning. Det finns annat 
man kanske hellre vill lägga pengar på, som att 
mormor ska kunna bo över på ett fint pensionat, 
förklarar Elsa.
Elsas egen brudklänning, som hon hade på sig när 
hon gifte sig med sin Pontus De Wolfe har också 
gift om sig.
– Jag hoppas att det blir extra lyckliga äktenskap, 
skrattar hon.

eLSA är eNLigt egen utsago ingen ”hammock-
snoozer” och förutom att vara personal shopper 
och hyra ut klänningar sköter hon sin mycket om-
tyckta blogg, föreläser, anordnar vintagekurser och 
är programledare för Äntligen Hemma.  
– Äntligen hemma är mitt riktiga jobb och det är 
det bästa och lyxigaste jobb man kan ha. Jag älskar 
att få producera något, att avsluta något varje dag 
och bygga något, det är helt fantastiskt, säger hon.

får du NågoNSiN SemeSter?
– Jag hade tänkt att åka till Gotland i sommar men 
det hinns nog inte. Jag får nog åka på semester sen 
när jag skaffar familj och blir tvungen att koppla av. 
Just nu är jag glad att jag får resa så mycket i jobbet. 

vAr reSer du heLSt för Att ShoppA?
– Paris och Amsterdam är favoriter. Och snart ska 
jag för första gången åka till Berlin, det kommer att 
bli helt fantastiskt.

om du bArA får pAckA eN SAk, vAd bLir det?
– Min digitalkamera. En resa blir så många dimen-
sioner rikare om man fotograferar. Och så vill jag 
kunna visa upp mina resor på bloggen som blir som 
en tillflyktsort för de som inte kommer iväg själva. 

…och om du bArA får pAckA med eN bok?
– Då väljer jag stadsguider av Luis Vuitton. Jag reser 
ju bara till storstäder. Jag vill inte ligga på en 
strand, jag vill shoppa, gå på museéer och gallerier 
och sitta på små fik och då är det oumbärligt med 
stadsguider.
– Det senaste skönlitterära jag läste var Bonjour 
Tristesse av Francoise Sagan. Tyvärr är den alldeles 
för kort, man läser ut den redan på flyget. 

eLSA biLLgreN

A6ceNter.Se

vinn boken
TÄVLA

A6:AN  2 | 2013



Balconette 299 kr
Baddräkt 399 kr
Klänning 299 kr

Dubbelt så mycket 
all-inclusive för familjen.

Avser 2 st Samsung Galaxy S4 och Telenor Medium. Telenor förbehåller sig rätten att vidta åtgärder vid extrem förbrukning (mer än 
15 000 minuter, sms och mms per månad). Betaltrafik och trafik i och till utlandet ingår ej. Efter inkluderad datavolym sänks hastigheten 
till 64 kbit/s. Total månadsavgift för 2 st är 898 kr/mån, varav 400 kr/mån avser telefonerna. Uppsägningstid 3 månader. Erbjudandet 
gäller privatpersoner t o m 30/9 2013. För fullständiga priser se telenor.se.

Alla våra abonnemang har fria samtal, fria sms, 
fria mms och gott om surf. Dessutom får du 
med Familjedeal extra bra pris på två Samsung 
Galaxy S4 – du sparar totalt 2 400 kr. 

2 st 
Samsung Galaxy S4

Per styck:

449 kr/mån
Fria samtal

Fria sms
4 GB surf ingår

Minsta totalkostnad 
med 24 mån 
bindningstid 21 802 kr.

Din gåva!

20% rabatt 
på alla torrschampon!

Get gorgeous hair!

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

. minst 600 kr
Lfrån 

valfria pr

J
LANCÔME

Din gå
ust nu får du en 

fin gåva vid köp av 
odukter 

ancôme för 

 
  

 
  

 
  

de 550 kr

.O     

ärVä

SAMTLIGA ERBJUDANDEN GÄLLER T   .     

 
  

Å LÅNGT LAGRET RÄCKER.S.O.M. 11/6 2013 ELLER 
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RES LÄTT! 
Samsonite Firelite väger från 1,9 kg
Finns i rött, blått och svart

Tel. 036-343 343

MATRIXKAMPANJ
Amplify shampoo, 300 ml, 
balsam 250 ml, mousse 250 ml 
eller hårspray 400ml samt
Silver shampoo So Silver 300 ml

Kampanjpris 99:-/st

2 FÖR 189:-

A6 Center | 036-71 33 34
www.skult.se

PROFESSIONELL HÅRVÅRD

3för2
på barnkläderGäller märkta favoriter.Vi bjuder på den billigaste.
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SHOP AT KAPPAHL.COM

DAM SHORTS 249:-
DAM T-SHIRT 149:-

HERR SHORTS 299:- 
HERR T-SHIRT 179:-

NEW SUMMER COLLECTION
Hampton Republic 27 for women and men

249�
SHORTS

 FR

A6 Center | Jönköping City | www.vila.dk

VÄRDECHECK 50:-
Gäller vid ett köp för 200:- eller mer.

Gäller t.o.m. 31 juli 2013 och kan ej kombineras med andra erbjudanden.
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A6 i Jönköping | 036-71 21 21 | www.village.se

Blått är flott. Kom och 
kolla in vårens nya textil.

Berlocker från  395:-
Armband, ormskinn el. granat u. berlocker från 995:-

ellery.comwww.story-jew

            

rA
  

9n årr fekcolre. bt uanar. gln eniksmr, odnabm
:-539når ferkcolerB   

:-5599
  

Y återförsäljareuktoriserad STORA

elenr  TTelenr. 036-120536

  

. g, o

elenr. 036-120536

  

A6 Center, 036-12 05 36 | www.klockmaster.se

Bokia A6, 036-291 54 20 

–Äntligen sommar! 
199:-

Efter 30/6 299:-

1/6 –30/6
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Sommalovet är långt!

4för

Ladda upp med 
läsning i sommar. Välj 4  

barnböcker men betala bara för 3 
(den billigaste får du på köpet!).
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1. Väska åhléns 899:-  2. Datorväska boomerang 1000:-  3. Tröja gant 1299:-  4. Brun utan sol kicks 129:-  5. Väska kappahl 399:-  6. Shorts vero Moda 
449,95:-  7. Solglasögon specsavers 1795:-  8. Ögonskuggor the bodyshop 135:-/st  9. Bars naked juicebar 24:-/st  10. Hårolja kicks 129:-  11. Remover 
kicks 99:-  12. Sneakers nilson shoes 650:-  13. espadrillos dinsko 299:-  14. Byxor dressman 299:-  15. Klocka gant 1990:-  16. Läppstift Makeup store 170:-  
17. Fluga dressman 99:-  18. Hatt carlings 179:-  19. Klänning vila 199,95:-
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BLI INSPIRERAD AV SÄSONGENS LOOK!
Under 50 minuter lär en makeupartist dig att framhäva 
din skönhet (rek.pris 495 kr). Efter kursen får du välja ut 
produkter för hela kursbeloppet!

BOKA EN MAKEUPKURS OCH FÅ MER INFORMATION 
A:6 Center, tel: 036-12 71 70 makeupstore.se

Måndag – Fredag   10.00 – 20.00 
Lördag 10.00 – 18.00 
Söndag 11.00 – 17.00

Hos oss kan du hämta ut receptförskrivna  
läkemedel. Men du kan även hitta dina 
favoriter bland Apotekets egna produkter 
och receptfria läkemedel. 

Vi har öppet varje dag på följande tider:

Välkommen till Apoteket! 

Apoteket 
A6 Center, Jönköping
(röd ingång 1 trappa ner)
apoteket.se Tel 0771-450 450

shop online  eccostore.se

Vi tänkte några steg längre
Dämpande mellansula och slitsula med 
bra grepp gör varje steg lättare, mjukare 
och säkrare.

850,-
Dam & Herr
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GANT STORE
A6 CENTER

TEL. 036–12 20 75
ÖPPET: VARDAGAR 10–20

LÖRDAG 10–18, SÖNDAG 11–17

Vi har
Bilnycklar med startspärr
Fjärrkontroll till bilnycklar

Vi utför även
Byte av batteri
till bilnycklar
Reparation av 
trasiga bilnycklar/
fjärrkontroller 036-12 50 50

  

    
 

  
   

 

 

  Vi finnsvid röd huvud-entré på A6Köpcenter.Välkomna!
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BILNYCKLAR MED STARTSPÄRR
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riX fm

i FJOL BLeV DeT SuCCé när rix fM festival intog a6 center i jönköping. och en 
Minst lika storartad repris är att vänta i år. lördagen den 8 juni är det åter 
dags och prograMMet är stjärnspäckat.

pressbildgabriella fäldt    

stjärnorna 
på a6 center

nton Ewald, Danny, Miriam Bryant, 
Robin Stjernberg och State of Dra-
ma är alla beredda att äntra scenen 
på A6 Center under årets upplaga av 
festivalen. Det är 16:e året i rad som 
RIX FM anordnar festival och även i 

år kommer hundratusentals svenskar att njuta av 
en konsertupplevelse som inte kostar en krona. 
-RIX FM Festival är sommarens stora musikfest, 
och turnén är vårt sätt att visa vår uppskattning 
gentemot våra lyssnare. Förra året besökte vi Jön-
köping med Festivalen, och vi är stolta över att 
kunna fortsätta vårt fina samarbete med A6 Center 

och återigen bjuda Jönköpingsborna på bra under-
hållning, säger Jenny Nilsdotter, Marknadschef på 
MTG Radio.

på A6 ceNter råder det redan nu festivalstämning. 
Det laddas upp för en riktig musikfest med massor 
av aktiviteter utöver det vanliga. Och förstås extra 
bra erbjudanden i butikerna. 

deN Som viLL hålla sig uppdaterad kring allt som 
rör festivalen kan hålla utkik på rix fm.se/festival 
och på A6center.se. 

A

festivaltävling 
på webben

ViNN!

24 A6:AN  2 | 2013



dANNy Suecedo

iDOLPOJKeN HAR FÖRVANDLATS till en storskalig artist. 
danny suecedo är Mer än redo för att Möta publiken
i jönköping under rix fM festivalen på a6 center. 

pressbildgabriella fäldt    

anny var en växande stjärna redan när han 
gjorde entré i tv-programmet Idol för nästan 
tio år sedan. Hans debutalbum Heart Beat gav 
honom en självklar position på den svenska 
musikscenen och idag är han en artist att räkna 
med. I vår fick han det hedervärda uppdraget att 

vara programledare för Melodifestivalen tillsammans med 
Gina Dirawi, något som han på egna bloggen beskriver som ”det 
största som hittills hänt i karriären”. 

det verkAr, för att citera hans egen låttitel, som om han har det alldeles 
amazing. När A6:an når honom befinner han sig i Los Angeles där han 
jobbar med nytt material och låter sig ”inspireras av värmen och miljön. 
Den 8 juni är han garanterat tillbaka på svensk mark, närmre bestämt 
på scenen under RIX FM Festival på A6 Center där han får sällskap av 
Robin Stjernberg, Miriam Bryant, Anton Ewald och State of Drama.*

vAd kAN jöNköpiNgSborNA förväNtA Sig Av ditt frAmträdANde 
på riX fm feStivAL?
– Lite mer av det nya materialet och lite av det gamla. Jag börjar bejaka 
mitt latinamerikanska arv och kommer att addera lite mer latin-flavour 
i mitt scenspråk.

du är StäNdigt på reSANde fot, hur trivS du med turNéLivet?
-Det har man vant sig vid. Det är inte alltid kul att leva i en resväska 
men fördelarna med det livet väger upp de tyngre sidorna.

om du bArA får pAckA eN eNdA SAk på reSAN, vAd väLjer du?
-Min laptop. Där i har jag min studio. 

vAd gör du heLSt eN Ledig SommArdAg?
-Badar, grillar och hänger med mina vänner.

* Med reservation för ändringar i programmet.

D

Från Los Angeles 
till A6 Center

252 | 2013  A6:AN



Gäller i alla butiker utom Systembolaget, 3-butiken och Telenor. 

FESTRÄDDAREN 
I NÖDEN

Sommaren är en tid för fest och många 
släktingar och vänner ska uppvaktas. E� presentkort 

från A6 Center öppnar en hel värld av möjligheter. 

Finns a� köpa på Pressbyrån & Clas Ohlson

Sommarens snabbaste nyhet!

Samsung 
Galaxy S4

Erbjudande gäller privatpersoner t o m den 10/8 2013. 24 månaders bindning. Om den månadsvis inkluderade 
datamängden förbrukats informeras du om detta via sms och kan då enkelt köpa till extra data utifrån ditt 
behov. Datatrafi k som ingår i eller köps till abonnemanget kan användas för mobil ip-telefoni. För information, 
prislista och villkor se telia.se eller fråga i butik.

Besök Telias butik i Jönköping
Kompanigatan 40.

399
kr/mån

med Telia Total 
Liten i 24 mån

Alle priser er vejledende

229,95
TOP
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A6 Center, Jönköping | Tel. 036-12 91 00

Vilken make up
väljer du?
Vi tycker att svensk ekologisk 
make up från Maria Åkerberg är 
det självklara valet.

Boka din kostnadsfria konsultation 
hos Fanny på Life A6. Hon lägger en 
lättare dagmake up och ger dig tips 
om vårens trender.

Välkommen till Life A6!

Boka kostnadsfri konsultation!

299:-

699:-

550:-

899:-

399:-

Shop online nilsonshoes.com

650:-

ZOUL, Tröja

499�
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Landa på 
stranden

från vänster:  Resväska väskman 699:-  Keps jc 299:-  glasögon specsavers 995:-  Hörlurar teknikmagasinet 299,90:-  iPod teknikmagasinet 1499:-  
Skjorta peak performance 800:-  Kavaj jack & jones 999,95:-  Klocka klockmaster 1495:-  Tandborste apoteket 5-pack 52:-  Shorts MQ 599:-  
Strumpor MQ 59:-  Skor dinsko 299:-  

örjan henriksson

SommArmode

A6:AN  2 | 201328

Malin Qvänstedt



SigHTSiNg i SOLguLT. bad i böljande 
blått. glass i gräsigt grönt. resor 
i roMantiskt rosa. vilken färg har 
din soMMar? 

Nyckelringar a6 lås & llarm från 30:-  Kompass naturkompaniet 99:-  Klocka klockmaster 1895:-  Överlevnadsarmband naturkompaniet 199:-  
Solglasögon  specsavers 995:-  Örhängen  ur & penn 69:-  Armband ur & penn från 49:-  Halsband ur & penn 129:-  Kofta MQ 999:-  Blus MQ 899:-  
Kjol vero Moda 129:-  Skärp kappahl två för 79,50:-  Midjeväska väskman 59:-  espadrillos eurosko 399:-  Sandaler scorett 799:-  Slokhatt åhléns 149:-  
Väska bikbok 299:-  Badshorts kappahl 149:-  Bikiniöverdel jc 99:-  Hårsolskydd skult 149:-  Jordglob bokia 529:-

29

SommArmode
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30

SommArmode

från vänster:  Resväska väskman 699:-  Kikare naturkompaniet 899:-  Klocka klockmaster 795:-  Kavaj brothers 2299:-  Tröja jc 399:-  Skjorta 
boomerang 800:-  Fluga brothers 299:-  Mobilhållare carlings 249:-  Mobil finns hos 3, telia & telenor  Näsduk fribergs 299:-  glasögon jack 
& jones 199,95:-  Shorts jack & jones 499,95:-  Skärp fribergs 799:-  Strumpor brothers 59:-  Skor boomerang 1200:-  Hatt kappahl 99:-

A6:AN  2 | 2013
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SommArmode

Ring ur & penn 79:-  Väska åhléns blå 299:-  Jacka kappahl 499:-  Skjorta fribergs 1350:-  glasögon specsavers 995:-  glasögonsnöre kappahl 39.50:-  
Baddräkt twilfit 499:-  Shorts bikbok 99:-  Flexikoppel a6 zoo 159:-  Ram gallerix 59:-  Vykort gallerix 15:-  Skor dinsko 399:-  Sjal kappahl 149:-  
Överlevnadsarmband naturkompaniet 199:-  Väska esprit 599:-  Ordböcker a6 din bok 109:-/st

2 | 2013  A6:AN



500GB

endast

RABAT T 
*

600KR  

Tillbehör

EN

DAST 99KR* 

20%
RABATT

Tillbehör

 EA
 S

PE
L F

ÖR 99KR VID PA
KETKÖ

P  

20%
RABATT

Tillbehör

2
0% RABATT

*

2499KR

 “2”, “PlayStation” and “À”are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. Also, “ ”, “ ”, “ ”  are trademarks 
of the same company. All rights reserved. 

Erbjudanden gäller så länge lagret räcker. *Villkor gäller

endast

 

  

 

 

 
 

 

  
 

  

 

  

 

  

 

 

 
 

 

  
 

  

 

  

 

  

 

 

 
 

 

  
 

  

 

  

endast

 

  

 

 

 
 

 

  
 

  

 

  

 

  

 

 

 
 

 

  
 

  

 

  

 

  

 

 

 
 

 

  
 

  

 

  

 

  

 

 

 
 

 

  
 

  

 

  

A TTARR  

  

 

 

 
 

 

  
 

  

 

  

T 

  

 

 

 
 

 

  
 

  

 

  

 

  

 

 

 
 

 

  
 

  

 

  

 

  

 

 

 
 

 

  
 

  

 

  

Kickbikes

Extreme

CruiserStandard

 
 

kkKi

 
 

ikbi

 
 

 
 

ck
Fle
KiKick

a mo   deller r

 
 

ses
 r 

bbikk
 ndt vä ja bla ljt  a

 
 

s
 !

 
 

xttrreem

StSttaannddaardrd

EEx

 
 

mme

CCrruuiisseer

 
 

 
 

 
 

 
 

32_Layout 1  2013-05-16  09.49  Sida 1



A6 CENTER

METALLIC   |   299:-

NITAR   |   349:-

FLÄTAT   |   499:-

NEON   |   99:-

VITT   |   399:-

NITAR   |   499:-

LOS ANGELES   STYLED BY SHOES   SPRING / SUMMER 2013

från

99:-

999:-999:
KOSTYMER FRÅN

999:
SLIM FIT & REGULAR FIT
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behiNd the SceNeS

BLixT eFTeR BLixT SLåR. på golvet ligger två fotoModeller Mot ett underlag 
soM liknar en vägg. fotograf örjan henriksson regisserar kaMeran Med en 
kabel från taket. vi befinner oss i en fotostudio i Mullsjö där Modereportaget 
till detta nuMMer av a6:an tar forM. 

elin Wennstiggabriella fäldt    

34

Följ med
FotograFen

”Henriksson seems to have the eye 
and the patience to wait for just the 
right moment for the light to rake 
over a scene, accentuating texture, 
warping lines and celebrating the 
senses. The way he frames his 
compositions is impeccable.

Jim Casper, Paris

A6:AN  2 | 2013



behiNd the SceNeS

rjan Henriksson tar paus och en 
kopp kaffe. Han konstaterar att 
det här knappast är hans första 
fotografering från annorlunda  
perspektiv. Förmodligen har han 
sett världen genom de flesta vink-
lar. Kameran har alltid funnits i 

hans närhet. Som ung inspirerades han starkt av sin 
morbror som arbetade som professionell fotograf. 
– Det var han som slussade in mig från första       
början, berättar han.   

meN ALLtiNg började egentligen med musiken. 
Örjan Henriksson är utbildad i klassisk gitarr på 
musikhögskolan och under många år turnerade han 
land och rike runt tillsammans flöjtisten Masakaza 
Ooka. Tills han en dag, under tidigt åttiotal, gick en 
Masterclass för berömde amerikanska fotografen 
Arnold Newman.
– Efter den kursen var jag säker, jag hade spelat 
klart. Sedan dess har jag inte spelat mer. Jag blev 
fotograf och det har jag aldrig någonsin ångrat,     
säger Örjan bestämt. 

idAg deLAr han sin tid mellan reklamfoto samt 
att vara fotolärare på folkhögskolan i Mullsjö och 
vid MSSU i USA. Övrig tid låter han konsten föra 
honom. Hans karaktäristiskt svartvita konstfoton 
har fått stor uppmärksamhet i hela världen.  
– Jag tycker att jag har en bra balans i jobbet. Jag 
har trygga och trevliga kunder som jag får uppdrag 
av och sedan kan jag krypa in och gömma mig och 
vara fri i min konst. 

deNNA gråmuLNA onsdag är det alltså modefoto-
grafering som står på schemat. 
Det är fullt av folk i Örjans fotostudio. Stylist, form-
givare, assistenter och modeller. Det är högt i tak 
och i ljudvolym. Kläder och prylar i ett slags struk-
turerat kaos. Det råder en skön stämning. 
– Det är väldigt roligt att jobba med modeller när 
blir ett bra samspel som idag, konstaterar Örjan 
som får gehör från hela teamet.

Läs mer och se Örjans imponerande meritlista på: 
www.orjanhenrikssonart.se

A6:AnS 
LäSArmoDeLLer

35

Följ med
FotograFen

Ö

2 | 2013  A6:AN

LiNA johANSSoN, 18 år
Läser till stylist på Bäckadalsgymnasiet men 
fick denna dag bli stylad själv. 
”Jag har varit modell några gånger tidigare. 
Min gudmor som känner fotograf Örjan 
Henriksson såg annonsen om att A6:an  
sökte modeller och bad mig skicka in. Det 
blev en jätterolig dag.”

joAkim forSberg, 23 år
Jobbar i restaurangen på IKEA. Har planer 
på att utbilda sig till journalist.
”Jag har en viss erfarenhet av modellfoto   
sedan tidigare men ingenting som liknat 
detta. Det här var kul och gav mersmak.”



Nätverk: a6center
Lösenord: a6center

Gratis Wi-Fi

a6 center, Tel. 036-34 06 80 | sesamgallerian, Tel. 036-10 09 50
www.naturkompaniet.se

Brunton iBump 
  Räddaren i nöden, snabbladdar 

din teknikpryl för att kanske avsluta 
det du påbörjat. 299:-

Brunton Ember  
  Ladda mobiltelefonen eller 

mp3 spelaren vart du vill. 
Perfekt för långa dagar. 699:-

Brunton Resync 
 Otrolig kapacitet för sin storlek, 

laddar allt ifrån surfplattor 
till mobiltelefoner och mp3 
spelare. 1399:-

Prova våra vädertåliga lösningar för att fortsätta använda
din kamera, telefon eller läsplatta långt ifrån hemmets eluttag.
Köp din  portabla laddare från Brunton idag, prova den och du kan 
ångra dig t.o.m 31:a augusti.

ALLTID LADDAD

Köp och 
prova

A6 JÖNKÖPING, TEL. 036–16 05 09, VARD 10–20 LÖ 10–18 SÖ 11–17.  WWW.SKOPUNKTEN.COM 

   249,- Str. 36–42

   149,- Str. 36–42

   99,- Str. 36–42

   249,- Str. 36–41

   149,- Str. 36–42

   99,- Str. 36–42

   249,- Str. 36–41

   199,- Str. 36–41

   149,- Str. 36–42

VÄLJ 2 VÄLJ 3
Välj 2, billigaste paret halva priset eller Välj 3, billigaste paret på köpet!
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Jönköping A6 Center, 036-12 41 50.
Borgmästargränd 3, 036-16 90 20.
Nässjö Storgatan 37, 0380-158 10.
www.specsavers.se

Har du funderat
på endagslinser?
Vi erbjuder dig en kontaktlinsundersökning, tillpassning  
och linsträning samt 5 par endagslinser för endast 495:- 
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.

Sittkuddar 

  2för150:
(Ord. pris 99.-/st)

Gäller t.o.m. 10/7-2013 

Välkommen in till oss!Välkommen in till oss!

Åsa med personal.Åsa med personal.
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Välj mellan 30 olika studentskyltar och massor av 
studentdjur och tillbehör.

Allt för att hylla studenten!

Gallerix A6 center | 036-351986

Gamla och unga kunder hälsas välkomna!

Äntligen!

 
 

 
 

 
 

 
 

Närmsta vägen
till solen.

Mer charter.
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STOLT V INNARE AV 
STORA TURISMPRISET 2012
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1595 kr
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Vindkraft
hemifrån

Nu kan du välja närproducerad el
från ditt lokala vindkraftverk.

Träffa oss på

A6 8-9 juni

Vi berättar mer om

närproducerad

vindkraft!

www.nordicgreen.se
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A6 CENTER · 036-125100

esprit.com

499:-
(529:-)

delar

999:-

399:-

delar

499:-
(649:-)

Cervera Jönköping: A6, Kompanigatan 15–18, 036-121025, 
Östra Storgatan 34, 036-712130. Erbjudandet gäller tom 23 juni www.cervera.se
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A6:AN frågAr

BeSÖKARNA På A6 CeNTeR shoppar gärna snygga kläder att fylla sina resväskor 
Med Men oM de bara får packa ner en enda sak så blir det Mobiltelefonen. 

lukas lindlöfelin Wennstig

VAD ReSeR 
du inte utan?

41

HåkAn FALkenHäLL
44 år från tenhult

–jag reser inte utan 
min mobiltelefon.

eric SAnDgren

–jag reser inte utan 
min mobiltelefon.

24 år från anderstorp
JoSeFine FrAnZén 

kinDSTröm

–jag reser inte utan min 
mobiltelefon med musik i.

18 år från bankeryd

mirA SireLiuS

–reser inte utan min mobil.

27 år från taberg
Simon näSLunD

–jag reser inte utan min smartphone 
fullproppad med bra musik.

20 år från jönköping
JeLenA TrupinA

–jag reser inte utan mitt smink.

23 år från vaggeryd 

2 | 2013  A6:AN



A6 Center, 036–16 73 52

Nu är våren här 
med alla fräscha frukter och bär!

Välkommen till oss 
vi bakar 7 dagar i veckan!

Kom och svalka dig med en glass 
från vår fräscha glassbar och 

välj bland säsongens alla smaker.

Passa även på att beställa dina bakverk till
examen och sommarens alla festligheter.

NY SMAK 

TZATZIKI BEEFTZATZIKI BEEF
McWraps®

Välkommen in till 
McDonald’s® Jönköping!
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Tel. 036-30 83 87 | www.olsentwins.se

ÄT SÅ MYCKET DU VILL!
BLANDA SOM DU VILL!

79 kr

Ta dig till A6, 
så tar vi dig till Asien!
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A6 Center
036-34 33 30

    Ringar med
   upp till 2.000:- 
           rabatt!

Fyra diamanter

2.498:-  
(2.898:-)

Finns även i
gult guld.

17 diamanter 0,15 ct

3.998:-  
(4.898:-)

Finns även i gult guld.

23 diamanter 0,13 ct

 4.398:-
(5.198:-)

18K 
GULD

18K 
GULD

i butik.

247 diamanter 0,60 ct

7.998:-  /st
(9.998:-)

A6 Center 036–19 00 96
Lantmätargränd 51
036–34 34 36
www.iems.se 

PRESENTEN TILL 
STUDENT OCH BRÖLLOP 
HITTAR DU HOS OSS!

79 kr                                    Ät så mycket du orkar, blanda som du vill!

 

  

   

   

 

  

   

   

R E S T A U R A N G

MAJOREN
Tel. 036-71 28 90

Taco- Panpizza & BBQ Chickenbuffé
Ät så mycket du orkar, dryck ingår mån-fre (ej helger) 89:-
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Priserna gäller endast 2/6-1/8 2013 eller så långt lagret räcker.  
Vi reserverar oss för ev. tryckfel samt slutförsäljning.

clasohlson.se

Allt är möjligt

Bli medlem på 
clasohlson.se
eller i din butik

3 för 89:- 
(35:-/st)

Super 5-kamp
Sommarens roligaste fester med ny-
tänkade 5-kamp! Tävla i grenar som 
storkdansen, huvudjägaren m.fl.
 31-5334

349:-

Picknickkorg
Fyll den med allt gott som hör en picknick till! Kraftigt tyg med  
isolerande funktion. Lock med dragkedja. Mått 44x26x28 cm. 26 l.
 34-4774-1 Text grå
 34-4774-2 Rosor mint

149:-

Klotgrill
En lite lyxigare klotgrill med löstagbar låda för att enkelt 
tömma ur askan. Håll koll på temperaturen med hjälp av 
termometern i locket. Diameter 57 cm.
 34-9444

899:-
Grillkol och briketter
3 kg.
 34-2135 Grillkol
 34-2136 Briketter

Lösningar, inspiration och erbjudanden!

bygg | el | multimedia | hem | fritid

Tel. 036–16 32 20
Mån-fre 10-20, lör 10-18, sön 11-17

Följ oss på Facebook!

SEDAN 1919

Vi har allt för vardag och fest!
Kontakta oss för tips och idéer 036-16 32 20

Beställ 
tårtan till 
studenten 
redan nu!

Festfat 129:-/pers
Nyhet! Italiensk buffé 149:-/pers
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DeN 1 MAJ VAR DeT BARNeNS DAg på a6 center. Massor av barn koM till 
centret för att hoppa, studsa, leka och äta Massor av popcorn. och 
Många ville bli sMinkade till cloWner och få färgglada låtsasta-
tueringar. Med andra ord, barnsligt kul från Morgon till kväll.

aktivgruppengabriella fäldt    

Barnens dag
häNt på ceNtret

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
esprit 036-12 51 00
esprit 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
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PUSSLA OCH VINN!

PUSSLA OCH VINN!
F
PUSSELBITARNA HÄMTADE?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Namn:

Adress:

Postadress:

Telefon:

E-post:

PRESENTKORT FRÅN A 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 26/8 2013.
Vinnarna i pussel nr. 1/13 belönas med presentkort från A6 Center.
 
1:a pris (värde 500:-) Johanna Aula, Borås
2:a pris (värde 300:-) Lennart Nilsson, Jönköping
3:e pris (värde 200:-) Ewa Kowalewski, Huskvarna

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

Score%  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

SKOLAVSLUTNIN CENTER
Den blomstertid nu kommer... och snart är terminen slut. Ska du uppvakta en släkting eller kompis 
som tar studenten eller examen? Eller är du själv den som ska firas? På A6 Center finns överraskningar 
för alla slags festligheter. Kläder, presenter, blommor och allt annat som ger riktig sommarstämning. 

SVARSKUPONG
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




