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NÖDINGE. Även om det 
blåste snålt och var 
kyligt i luften var det 
inte för kallt att vänta.

Åtminstone inte på 
tomten.

När väl tomtefar rull-
lade in med häst och 
vagn på Ale Torg visste 
glädjen inga gränser.

Skyltsöndagen på Ale Torg 
var vikt för drömmarna. De 
yngsta besökarna hade teck-
nat ner sina önskelistor, i 
hopp om att tomten kanske 
kunde förverkliga några av 
drömklapparna. Det blev en 
rejäl säck för tomtefar att bära 
hem. För de som inte hann 
dit i söndags finns ytterliga-
re två chanser innan tomten 

måste börja läsa önskelistor-
na. De kommande två sönda-
garna är Ingvar Hammar-
ström tillbaka i tomtedräk-
ten på torget. Några av öns-
keklapparna kommer att bli 
förverkligade, så håll utkik i 
tidningen dan för dan...

Nu var det inte bara tomte-
far och tomtenissar som gäs-
tade skyltsöndagen på Ale 
Torg. Ungdomsföreningen 
Löftet – unga arrangörer – 
tog hand om händelserna på 
scen. Sara Mårtensson-Jo-
hansson, Olivia Svensson 
och Amanda Eidemby bjöd 
på finfin sång och gitarrun-
derhållning.

Företagarföreningen på 
Ale Torg har bullat upp rejält 
med aktiviteter fram till jul. 
Varje söndag har sitt program. 
Denna söndag är det kanin-

uppvisning. Ett riktigt proffs 
finns på plats för att bedöma 
de som har tagit med sina kel-
djur till torget.

Ale lucia
Dessutom gör Ale lucia sitt 
första framträdande efter 
kröningen som sker under 
lördag (8/12) i Furulundspar-
ken. Tillsammans med sina 
tärnor, som ni säkert känner 
igen från tidningen, ramar de 
in Ale Torg med "julig" skön-
sång.

Efterlängtad tomte till torget

Veseli Malo, 5 år från Nödinge, lämnade med 
stora ögon över sin önskelista till tomten 
(Ingvar Hammarström).

Sara Mårtensson-Johansson, 15 år från Bohus, var en av 
Löftet – unga arrangörers – frontfigurer på scenen.

Daniel Leino, 7 år från Nö-
dinge, såg till att tomten fick 
önskelistan när den skäg-
giga hjälten gjorde entré på 
Ale Torg.

Jodå, det fanns allt små 
nissar på torget också.
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Vill du bo bekvämt och modernt med 
naturen omkring dig och samtidigt nära 
till stad och shopping?

I anslutning till Vättlefjälls naturområde med gångavstånd till 
Surtesjön bygger vi 43 nya fräscha lägenheter på 2-4 rum och 
kök med yta från 58 till 98 kvm. Lägenheterna får balkong eller 
uteplats och garage kommer att fi nnas i källarplan.
Preliminär infl yttning hösten 2009. 

Vill du veta mer? Hör av dig till:
Solveig Strand, säljansvarig
Telefon: 031-704 56 09
E-post: solveig.strand@riksbyggen.se

Utsiktsläge i Bohus

Marianne Sjöö, Ica Kvantum Ale Torg, överlämnade en ny Vaknacheck

Ännu en generös check
NÖDINGE. I söndags 
överlämnade Ica-hand-
lare, Marianne Sjöö, 
ännu en generös check 
till Vaknafonden.

Försäljningen av den 
svarta vaknapåsen fort-
sätter att öka.

Idag motsvarar den 
ca 80% av påsförsälj-
ningen på ICA Kvantum 
Ale Torg.

Eftersom 60 öre av varje såld 
vaknapåse tillfaller Vaknafon-
den är det en utveckling som 
framförallt barn och ung-
domar i Ale ska jubla över. 
Vaknafondens medel an-
vänds i sin tur till att utveck-
la nya och stimulera bepröva-
de föreningsaktiviteter i kom-
munen.

Från 1 mars till 29 novem-
ber såldes inte mindre än 253 
804 vaknapåsar på Ica Kvan-
tum. Det gav en check på 143 
809 kronor som överlämna-
des till Vaknafondens ordfö-
rande, Tyrone Hansson, i 
samband med skyltsöndagen 
på Ale Torg.

Fanatstiskt projekt
– Det här är ett fantastiskt 
projekt att vara delaktig i. Att 
satsningen är rätt förstår vi 
eftersom kunderna så tydligt 
väljer vaknapåsen, förklarade 
Marianne Sjöö.

– Påsen kostar 50 öre extra 
för kunden och sedan lägger 
Ica Kvantum Ale Torg till yt-
terligare 10 öre. Så det är ett 
gemensamt bidrag på 60 öre 
från Ica och Aleborna.

En närmast tagen, Tyrone 
Hansson, var både tacksam 
och rörd över checken.

– Det här betyder så oer-
hört mycket för vad vi gemen-
samt kan göra för våra barn 
och ungdomar i Ale. Peng-
arna är trots allt ett nödvän-
digt verktyg och är inte alltid 
så lätta att få tag på. Vakna-
fonden kan rikta stöd till 
satsningar som annars aldrig 
skulle bli verklighet. Vikten av 
samarbetet med Ica kan inte 
nog betonas, sa Tyrone Hans-
son till lokaltidningen.

Tisdag 11 december sam-
manträder Vaknafondens 
styrelse på nytt för att bevilja 
nya bidrag till föreningslivet. 
Senast måndag måste ansök-
ningarna vara inne.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

– Från Ica Kvantum och Aleborna


