ONSDAG DEN 23. FEBRUAR 2011

SIDE 55

Modebevidst ægtepar
flytter ind i banken
Af Thomas Bjerregaard
I det gamle Danske Bank
lokale på Torvegade i Vejle, bliver der i disse dage
lagt sidste hånd på en
gammel drøm. For den 3.
marts kan kunderne komme indenfor i tøjbutikken
Fransa
Det er ægteparret Trine og
Sune Rysz Christiansen,
der står bag butikken, og
der er tale om en drøm der
går i opfyldelse.
- Vi har begge to arbejdet
i tøjbranchen i mange år,
og så er det en stor drøm
at åbne sin egen butik. Nu
har vi så fået muligheden,
og så skal det prøves af.
Det bliver virkelig fedt at
kunne invitere kunderne
indenfor, siger Trine Rysz
Christiansen.
Ægteparret bor i Bredballe
og de var ikke i tvivl om at
Vejle ville være det rigtige
sted at åbne den første butik. For de håber begge to
på, at butikken kun er den
første af flere.
FIRE MÆRKER TIL
KVINDERNE
Butik Fransa kommer til
at forhandle fire mærker,
hvor Fransa naturligvis er
det ene. De andre er Dranella, Minus og B-young.
Mærkerne er nøje udvalgt,
så de passer til de kunder,
som Trine og Sune gerne

vil henvende sig til i butikken.
- Vores primære målgruppe er modebevidste kvinde fra 30 år og op, og efter
princippet value for money, vi vil gerne give vores
kunder den bedst mulige
vare til prisen siger Trine
Rysz Christiansen.
Butikken kommer til at
være ét af tre butikslejemål
i de gamle Danske Bank
lokaler. Det gør butikken
får en smal facade, men til
gengæld bliver meget dyb.
- Vores kunder går forbi
butikken på få sekunder, så

vi er nød til at få deres opmærksomhed. Derfor har
vi samarbejdet med lysfirmaet, Lumiere fra Vinding,
om en helt skræddersyet
løsning til både facaden
og butikken, siger Sune
Rysz Christiansen.
Ud over et særligt lys fra
Lumiere garanterer Sune
og Trine også, at der vil
være fantastiske både åbningstilbud og time tilbud
på åbnings dagen den 3.
marts samt i dagene efter.

Trine Rysz Christiansen står selv i butikken hver fredag. Ellers tager hun sig af det administrative. ( Foto: Mette Mørk)

[ MARKEDSPLADSEN ]
Dødsbo m.m.?

www.borring-brugte-ting.dk.

Tlf. 7583 9522
Salg fra dødsboer & lign.

[ KLINIKKER ]
HYPNOSE
Tobaksafvænning - angst
fobier - vægtproblemer o.a.
Ring og hør nærmere.

tandlægeskræk?

www.bechmann-hypnose.dk
P. Bechmann
Grydevangen 7, 7120 Vejle Ø
Tlf. 75 71 11 32
kvalitet

Kiropraktisk Klinik
Vestergade 13, 1. sal
Tlf. 75 83 36 22
Ingeborg G. Rasmussen
Steen M. Larsen
Annette Nielsen
Sandy L. V. Rasmussen
Åben mandag til fredag
kl. 8.30-17.30
Konsultation efter aftale
www.vejlekiropraktor.dk

tryghed

velvære

Annette og Claus har begge
stor erfaring med behandling
af patienter med tandlægeskræk. Se vores hjemmeside
for ﬂere gode råd!

www.dinetandlaeger.dk
Dommergården | Vedelsgade 1
7100 Vejle

7582 0043

Loppemarked: Dødsboer, restboer, alt af genbrugsværdi afhentes. Evt. købes. Ring efter kl.
17.00. KFUM-Spejdernes Støtteforening Brejning.
Tlf. 75 86 87 31
Købes: Teknobiler, corgibiler,
bliklegetøj, blikmotorcykel,Lego
biler, lineolsoldater, lego trælegetøj, optrækslegetøj m.m. og
alt andet gammelt drengelegetøj
fra før 1970 har interesse.
Tlf. 29 90 65 97

SPECIAL-BUTIK FOR
BRUGTE MØBLER
I BREJNING
1000 m2 sprængfyldt med
pænere brugte møbler.
Åbningstid dagligt: 13.00-17.30
Lørdag 9.30-12.00
Fragtfri levering.
Masser af P-pladser lige ved døren.
Se også vores annoncer på
www.abc-moebler.dk

ABC Møbler
SØNDERGADE 46 • BREJNING
7080 BØRKOP
TLF. 75 86 76 88 • 20 44 02 05

[ DU OG JEG ]

Du&Jeg

Ønsker du at dele livet med en partner eller blot finde
en ledsager til ferieturen har UgeAvisen/Vejleposten måske
det rigtige tilbud til dig. Det koster kun 100,- kr. at få et indlæg
med under “Du & Jeg” i UgeAvisen med op til 50 ord.
Betaling skal vedlægges kontant/check. Send eller indlever dit
indlæg skriftligt sammen med beløbet til Ugeavisen/Vejleposten.
Mrk. kuverten “Du & Jeg” og aflever det, så vi har det
senest fredag kl. 10.00.
Alle indlæg optages under billetmærke. UgeAvisen/Vejleposten
garanterer fuld diskretion. Svarbreve mærkes med det billetmærke
man ønsker kontakt med, og indsendes eller afleveres til:
UgeAvisen/Vejleposten, Bugattivej 8, 7100 Vejle.

Sælges: Stort sofabord, massiv
lakeret bøg, 100x150, kr. 795,-.
Otium stol, brunt ﬂock stof, trinløs regulering, kr. 795,-. 2 stk.
Jensen elektriske senge, 90x200
med madras, pr. stk. kr. 2.795,. Hurup 2 pers. højrygget i sort
læder, kr. 1.795,-. 3 + 2 pers. i
brunt læder, kr. 1.495,-. Flot reolvæg i syret eg, 255 cm lang,
kr. 1.995,-. Skænk i massiv lys
eg, 185 cm. Brugt ca. 1 år, kr.
1.795,-. 3 + 2 pers. i cocnagfarvet læder skalma kr. 2.495. 3
pers. sofa i ﬂock stof med chisalong kr. 1695. Købmandsdisk
med overskab i massiv lakeret
fyr 135 cm lang, kr. 1.295,-. 3+
2 pers. i sort læder, kr. 2.495,-.
6 pladset hjørnesofa i gråt ﬂockstof, kr. 1.695,-. 6 stk. højryggede
bøge spisestole med tremmeryg,
kr. 695,-. 6 pladset hjørnesofa i
stærkt riﬂet velour, kr. 1.795,-. 3
pers. + 1 stol fyr, kr. 495,- 8 stk.
formspændte spisestole i bøge,
grå stof, kr. 1.295,-. Flot chartol
med overskab massiv ludbehandlet fyr kr. 1995. 3+2 pers. sofaer,
bøgetremmegavle, sort stof, kr.
1.995,-. Spisebord, massiv lyst
eg + 1 plade + 6 spisestole, høj
ryg med tremmer, kr. 2.795,-.
Ovalt sofabord Luano marmor 80
x 140 kr. 795. 2 stk. 2½ pers. sort
lædersofaer, kr. 2.995,-. 3 pers.
London sofa med sidepuder i
lækker bøffellæder, klassisk model, kr. 3.995,-. Bøge tremmesofa,
3 pers. Stouby model, lilla stof,
kr. 1.795,-.
Tlf. 75 86 76 88/20 44 02 05

0DUNHGV

3/$'6(1
Under Markedspladsen kan indrykkes annoncer vedr. KØB/SALG/BYTTE for privatpersoner uden
erhvervsmæssig hensigt. Dog ikke annoncer vedr. f.eks. biler, campingvogne, udlejning af ejendomme,
boligannoncer, klinikker, husdyr, efterlysninger m.m. hvor vi henviser vil vores normale rubrikannoncer.
Annoncer med erhvervsmæssig hensigt kan indrykkes under Markedspladsen, men til normal mm-pris
som er 6,05. Ellers henvises forretningsannoncer til Ugeavisens normale rubrik- og tekstmarked.
Markedsannoncer modtages ikke pr. telefon/fax. OBS: Internet/e-mail adr. modtages ikke.
Betaling skal vedlægges kontant/check.
50,- kr. for de føreste 20 ord. Efterfølgende ord á kr. 1,-.
Indlevering: Senest fredag kl. 10.00.

✁

Brug blokbogstaver:

Sælges: Ovalt spisebord, massiv
syret eg med 2 plader + 4 spisestole med grønt almuestof, kr.
2.995,-. Smart 3 + 2 pers. i ternet stof, kr. 1.995,-. Øreklapstol
i brunt bøffellæder, god siddekomfort, kr. 1.795,-. 2 stk. højryggede læderstole på ben, kr.
995,-. Virkelig ﬂot marmor sofabord med marmorsokkel, 80x140,
kr. 1.295,-.Flot 3-2-1 stue i smart
spraglet stof nypris kr. 10.000. Nu
kr. 3495. 3+ 2 pers. i ﬂockstof, kr.
795,-. Ældre klædeskab TM-line
med skydedøre, 225x180x59,
teak, kr. 1.295,-. 3 + 2 pers. i helulden stof og bøg stel. Ny pris kr.
9.500. Nu kr. 2.995. Dobbelt briks
med hovedløft soft look kr. 795,-.
Farstrup otiumstol i brunt læder,
lav ryg, kr. 695,-. Flot 3-1-1- læderstue hvoraf 3 pers. er sovesofa
kr. 4.994.. Kraftig glas spisebord,
90x150, stålben + 4 spisestole
med sort ﬂet, ryg + sæde, kr.
1.995,-. 3-pers. sovesofa , brugt
3 uger. Nypris kr. 4.415,-. Nu kr.
2.995,-. Massiv bøgeglasvitrine
med 4 skuffer, på ben. Nypris kr.
12.000,-. NU kr. 3.995,-. Skrivebord, massivt syret eg 6 skuffer
reol i bag kr. 1495. 2 pers. + 2
stole fra Bramin Møbler, lys heluldent stof, kr. 2.495,-. Gammelt
afsyret chartol med udskæringer
og kugleben massiv kr. 1.795. 6
stk. Wegner CH51 spisestole i lys
eg, kr. 5.500,-.
Tlf. 75 86 76 88 / 20 44 02 05

Brug blokbogstaver:

Billetmrk:
(Udfyldes af Ugeavisen)

Navn:
Adr.:
Postnr./By:

Såfremt du
mangler plads til tekst,
vedlæg da teksten
på et ark papir 100,- kr.
Ugeavisen Vejleposten
over 50 ord 1 kr. pr. ord.

Kuponen sendes til

Bugattivej 8, 7100 Vejle

