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SURTE. Ales luciatrupp 
ligger i hårdträning.

De mest älskade jul-
sångerna ska repeteras 
in under Johanna Fors-
bergs ledning.

– Det här kommer att 
bli riktigt bra, försäkrar 
Johanna.

Johanna Forsberg är tillbaka 
som sångledare för Ales luci-
atrupp. I fjol var hon förhin-
drad då uppdraget som tärna 
i Göteborgs luciakår upptog 
all hennes tid under novem-
ber och december.

– Det var roligt att få vara 
med, verkligen ett minne för 
livet, säger Johanna.

Ales luciakandidater 2007 
träffades första gången för 
tre veckor sedan. Nu väntar 
gemensamma övningar varje 
torsdag fram till luciadagen, 
med textinlärning och stäm-
sång.

– Vi övar hemma i min lä-
genhet. Här har jag mitt piano 
och mina noter, förklarar Jo-
hanna.

Premiär 6 december
Det första officiella uppträ-
dandet med årets luciakandi-

dater äger rum torsdagen den 
6:e december i samband med 
ett möte för PRO Ales Norras 
medlemmar. Kröningen sker 
två dagar senare, lördagen den 
8:e december. I år är Ahlafors 
IF:s julmarknad och den till-
hörande kröningsceremonin 
flyttad från Medborgarhuset 
till Furulundsparken.

– Tiden för kröningen är 
densamma som tidigare, det 
vill säga klockan 17, men plat-
sen är ny. Jag tror att en lu-
ciakröning i Furulundspar-
ken kan bli väldigt fin. Vi får 

bara hoppas att vi har tur med 
vädret, säger ”lussemamman” 
Gunilla Johansson och av-
slutar:

– Tanken är att tjejerna ska 
färdas till Furulund i häst och 
vagn. Kandidaterna kommer 
sedan att ta plats på trappan 
nedanför rotundan och där-
ifrån framföra några julvi-
sor. Arrangemanget kommer 
också att innefatta solosång av 
Stina Johansson.

JONAS ANDERSSON

Ales luciatrupp 
tränar under Johanna 
Forsbergs ledning
– Och årets kröning sker i Furulundsparken

Johanna Forsberg från Surte leder sångövningarna för lucia-
truppen. Till sin hjälp har hon Muamer Ramic.

Ales luciakandidater 2007. Från vänster: Malva Hessel-Ljungberg, Elin Wadström, Madelene 
Dreifeldt, Sofia Näverbrant, Emma Samuelsson, Yasmine Olander och Sophie Lundberg. Lörda-
gen den 8:e december sker kröningen i Furulundsparken, Alafors.

v Utgångspris 2 095 000:-

v Boyta 144 kvm

v Tomt 584 kvm

v Byggt 1980, ombyggt 1992

v Adress: Videgårdsvägen 21

v Visas lör 1/12 13.00-14.00

Välvårdad tvåplansvilla med garage på hörntomt centralt i Surte.

Många sovrum för den lite större familjen, nytt badrum på undervåningen. Bokade visningar. Ring för

tid. Tel: 0303-74 62 50 Webbnr: 5410-1367

SURTE

v Utgångspris 2 650 000:-

v 7 rok, varav 3-5 sovrum

v Boyta 162 kvm, biyta 157 kvm

v Tomt 1 168 kvm

v Byggt 1962, ombyggt 1977

v Adress: Solhöjdsvägen 6

v Visas sön 25/11 13.00-14.00

Rymlig 1 1/2 plansvilla med källare på insynskyddad tomt.

Stort garage om ca 60 m2 och bergvärme som ger låg drift.

Populärt område nära naturen i Älvängen.Bokade visningar. Tel: 0303-74 62 50 Webbnr: 5410-1347

ÄLVÄNGEN

v Utgångspris 1 295 000:-

v Boyta 124 kvm, avgift 5.095:-/mån

v Adress: Bohushöjdsvägen 24

v Visas lör 1/12 13.00-14.00

Fint parhus med övervåning och carport/

förråd.Uteplats med utgång från vardagsrum-

met. Bokade visningar. Tel: 0303-74 62 50.

Webbnr: 5410-1370.

5:a BOHUS

v Utgångspris 895 000:-

v Boyta 69,1 kvm, avgift 3.108:-/mån

v Adress: Gruvåsvägen 25

v Visas tis 27/11 16.30-17.00

Ljus och fräsch lägenhet, 2 rum och kök med

balkong på andra våningen.Nybyggt område

centralt beläget i Älvängen. Bokade visningar.

Tel: 0303-74 62 50. Webbnr: 5410-1079.

2:a ÄLVÄNGEN

v Utgångspris 1 295 000:-

v 5 rok, varav 3 sovrum

v Boyta 108 kvm

v Tomt 198 kvm

v Byggt 1969
v Adress: Kärrvägen 29

v Visas sön 25/11 12.00-13.00

Ett trevligt o fräscht radhus med ytterläge. Sageltak, farstukvist, förråd och garage i länga. Stor altan på

baksidan.

Mycket populärt barnvänligt område.Bokade visningar. Tel: 0303-74 62 50 Webbnr: 5410-1354
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Anki Larsson   Älvängen

Laila Fallgren  Nödinge

Albin Nilsson  Alafors

Solveig Miller  Göta

Nina Jansson  Älvängen

Owe Ohlsson  Västerlanda

Birgitta Foxér  Lilla Edet

Ulla Achrenius  Surte

Ulla Thornblad  Skepplanda

Lars-Åke Hansson  Bohus

Ale Kuriren gratulerar vinnarna och önskar 
lycka till med trisslotterna...

Ale Kuriren gratulerar vinnarna i...

De tio förstinkomna korrekta lösningarna skickades in av;


