
NÖDINGE. Förberedelserna är i 
full gång på Ale Torg.

Om en vecka väntar en av 
årets stora handelsdagar – 
skyltsöndag.

Då kommer bland annat 
Tomten  till torget för att 
hämta första vändan med öns-
kelistor från alla barn.

Julen är en av våra stoltaste traditioner 
och det mesta är sig likt även på Ale 
Torg när det vankas glöggtider. Fast 
en nyhet blir det definitivt.

– Ja, i år hämtar inte bara tomten in 
önskelistor. Han kommer också tillba-
ka på julafton och då får några lyck-
liga vinnare sin önskeklapp förverkli-
gad, berättar Marianne Sjöö på ICA 
Kvantum och  en av eldsjälarna i cen-
trumföreningen på Ale Torg.

Önskelistor att fylla i hämtas i någon 
av butikerna på torget. Tomten samlar 
in dem under tre söndagar med start 

på skyltsöndagen den 2 december.
Det blir också uppträdanden på 

scenen vid Apoteket. Det är Löftet 
– unga arrangörer, som står för pro-
grammet. Löftet är en av ungdoms-
föreningarna som erhållit bidrag ur 
Vaknafonden. På skyltsöndagen är 
det återigen dags för ICA Kvantum 
att överlämna en check till Vaknafon-
den.

– Det blir spännande och se hur 
mycket som har kommit in den här 
gången. Icas Vaknapåse har blivit en 
stor succé och betyder idag väldigt 
mycket för vilka extra insatser vi kan 
göra för barn och unga i kommunen. 
Det är pengar vi aldrig hade tillgång 
till tidigare, säger fondens ordföran-
de, Tyrone Hansson.

Väl mött på Ale Torg.

I tisdags anordnade Mediaverkstaden ”Sikta mot stjärnorna” i Medborgarhuset. 14 artister, alla arbetsta-
gare i daglig verksamhet, handikappomsorgen i Ale kommun, uppträdde som sina favoritartister så som till 
exempel Carola, Magnus Uggla och Queen. Det gick inte att ta miste på den glädje och stolthet som artis-
terna utstrålade. Föreställningen lockade 250 besökare och stämningen var fantastisk. Taket riktigt lyfte 
när Jonas Forsberg framförde Lordis ”Hard rock Halleluja”. Även personalen från Handikappomsorgen 

bidrog till underhållningen med sång och 
dansnummer.

Eventuella förtjänster från föreställningen 
ska användas till olika aktiviteter och upp-
levelser för Mediaverkstadens arbetstaga-
re. Mediaverkstaden skänkte också 10% 
av biljettintäkterna till Vaknafonden.

Förhoppningsvis kommer Mediaverkstadens 
”Sikta mot stjärnorna” att bli en årlig tra-
dition.
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Välj transporter 
med hög kvalitet

Svenska åkeriföretag ligger långt framme när 
det gäller att arbeta med kvalitet, miljö och 
trafiksäkerhet. Många arbetar dessutom med 
ledningssystem för miljö, kvalitet och arbets-
miljö enligt ISO 14001:2004, ISO 9001:2000, 
AFS 2001:1 samt trafiksäkerhet enligt Sveriges 
Åkeriföretags trafiksäkerhetsprogram som 
bygger på ISO- standarden. 

Med Sveriges Åkeriföretag som kontrollinstans 
säkerställs ledningssystemens utveckling. Ett 
certifikat utfärdat av Sveriges Åkeriföretag 
garanterar att åkeriföretaget har ett fungerande 
ledningssystem i ständig förbättring enligt 
respektive ISO-standard.

LBC VÄST AB har fastställt alkohol- & drog-
policy och installerar ALKOLÅS i alla lastbilar 
under 2007/2008.

För information kontakta Jonny Thim

Tel 0303-72 78 64 eller 
jonny.thim@lbcvast.se

ISO-certifikat utmärker 
företag som ständigt förbättrar

KUNGÄLV 0303-921 30 STENUNGSUND 0303-885 70
www.perssonhyrmaskiner.com

Vi bygger ny uthyrningsdepå vid
Kungälvs norra infart.

En modern uthyrningsdepå för
mark, bygg och vvs – nära dig!

Göteborgsvägen 64 B, Surte.
Tel 0709-71 86 75
www.malerikompaniet.se

Butiken stänger men Regenberg & Hansson
Målerikompaniet lever vidare. Kontakta oss för 
tapetsering och måleriarbeten i privatbostäder, 
företagslokaler och hela fastigheter.

Hjälp oss att
tömma butiken!

50% 
rabattLördag 1 dec 

kl 9-15

Sista chansen! 
Fynda tapeter, färg, 
bilvårds- och 
hushållsprodukter.

Resterande
lager säljs 
med

Arkivbild från 2004 när tomten gästade Ale Torg.

...och tomten återvänder till 
Ale Torg med häst och vagn

Stjärnkväll med Mediaverkstaden

TOMTE

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Har du frågor om cancer?
Cancerfondens informations- och stödlinje

020-222111
infostodlinjen@cancerfonden.se


