
ÄLVÄNGEN. – Det är 
inte sant, utbrister 
mamma Solveig Olaus-
son.

– Jo, det är det, 
intygar sonen Oskar 
Thompson, 9.

Familjen har precis 
vunnit högsta vinsten, 
en 42” LCD-tv värd 16 
900 kronor.

Årets upplaga av ”Handla-
och-vinn-lotteriet” på Älväng-
ens julmarknad blev en jätte-
succé. Förstapriset, en platt-tv 
av kvalitetsmärke, lockade till 
köpfest. För att ta hem högvin-
sten krävdes att lotten kunde 
uppvisas på plats vid dragning-
en, därför var det ett mer eller 
mindre folkkaos i centrum när 
dragningen skulle förrättas. 
Till arrangörens stora glädje 
räckte det att dra en lott. Fram-
för scenvagnen stod ett jättepa-
ket, det blir så om man slår in 
en 42” platt-tv, och där framme 

satt också Oskar Thompson 
från Alafors med sin mamma 
Solveig Olausson. Familjen 
hade storhandlat i Älvängen, 
bland annat slalomskidor hos 
Teamsportia – och det var där 
vinstlotten erhölls. De hade 
precis kommit tillbaka efter att 
ha varit hemma och vänt. Nu 
stod de där och hade fullt upp 
med att hålla koll på alla lotter 
som de fått för varje spende-
rad hundralapp. Plötsligt hittar 
de lotten med exakt samma 

nummer som nyss ropats ut.
– Jag blev både paff och glad 

när jag såg att vi hade numret. 
Vi hade 25 lotter, så det tog lite 
tid innan vi hittade den, berät-
tar Solveig som skickade upp 
Oskar på scen med vinstlot-
ten.

Det var en minst sagt över-
rumplad mottagare. Ingen för-
stod egentligen någonting. Sol-
veig ringde hem till sambon, 
Ronny, som inte heller han 
förstod vad som hade hänt.

– Jag trodde de drev med 
mig, jag fattade liksom inte 
poängen…

En halvtimme senare var 
platt-teven installerad av Chri-
stoffer från Ale Radio och Tv, 
men hade det inte varit för 
Solveigs övertygelse om möj-
ligheten att vinna hade teven 
hamnat hos någon annan.

– Oskar och jag åkte hem 

och satte på maten innan vi 
bestämde oss för att åka tillba-
ka. I efterhand var det vår stora 
lycka, säger Solveig.

I villan fanns sedan tidigare 
en ett år gammal 32” platt-tv.

– Men den här är tuffa-
re, konstaterar Oskar nöjt där 
han sitter i soffan med alla nya 
fjärrkontroller.

På den klassiska frågan ”hur 

kändes det?” svarar han:
– Jag var alldeles för upp-

spelt för att fatta någonting. 
Jag blev jätteglad!

Även de övriga vinsterna, 
presentcheckar på 1500 res-
pektive 1000 kronor, hittade 
sina vinnare i publikhavet.
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"Tidernas bästa julmarknad"

...och det höll familjen Thompson med om
42" platt-tv 
gick till 
Alafors

Christoffer från Ale Radio och Tv i Älvängen lämnade över 
högvinsten, en Philips 42" platt-tv, till vinnarna Solveig 
Olausson och Oskar Thompson från Alafors.

Glädje på Lindängsvägen 8 i Alafors. Ronny Thompson, Solveig Olausson och Oskar Thomp-
son, 9 år, firar storvinsten från Älvängens julmarknad.               Foto: Allan Karlsson

Handlare och 
kunder över-
ens i Älvängen
ÄLVÄNGEN. Med väd-
rets makter på sin sida, 
ett attraktivt lotteri, en 
nykrönt lucia, ett aktivt 
föreningsliv, en annor-
lunda traktorparad, 
glögg i mängder, sång, 
musik och massor av 
tomtenissar genomför-
des årets julmarknad i 
Älvängen.

– Tveklöst tider-
nas bästa julmarknad, 
konstaterade Anders 
Johansson, en av 
butiksinnehavarna.

Den uppfattningen 
delades av alla handlare 
som tidningen har varit 
i kontakt med.

Alla var överens – det blev 
en enastående julmarknad i 
Älvängen. Många hyste stor 
oro för vad vädergudarna 
hade bestämt, men även om 
regnet hängde i luften bröt 
det aldrig ut. Låt vara att det 
var lite småkyligt, men glög-
gen och varmkorven ska ju 
fylla sin funktion.

Förutom Ale lucias fram-
trädande och den spännande 
dragningen av "Handla-och-
vinn-lotteriet" med en platt-
tv i potten var tomteparaden 
med veterantraktorer en av 
marknadens största attrak-
tioner.

Gospel.com bjöd på suverän underhållning som värmde i centrum.

Foto: Allan Karlsson

Årets luciatåg kördes ända vägen fram till scenen av Sleipners Hyrverk. Ale lucia, Emma 
Samuelsson, med tärnor framförde sedan sitt repertoar inför en stor samling människor som 
bland annat väntade på dragningen av "Handla-och-vinn-lotteriet".           Foto: Allan Karlsson

En annorlunda tomteparad svarade Uspastorps alla veteran-
traktorer för.         Foto: Allan Karlsson

Marika Dahlbäck, 18, fick 
ta emot ett stipendie från 
Ale Lions på 5000 kronor. 
Pengarna kommer väl till 

pass då Marika önskar 
fortsätta utbilda sig till 

cellist.


