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Julklappserbjudanden

650:-
ord. 895:-

Eller 
varför inte
ge bort ett 

presentkort?

295:-
ord. 395:-

369:-
ord. 600:-

Vi önskar alla våra 

kunder & vänner en riktigt

God Jul 
& ett Gott Nytt År!& ett Gott Nytt År!

Necessär med 
spray, mousse 
& Make up.

Varmluftsborste
för hemmabruk
Locka, styla och torka...

Platt-tång 
från:

NÖDINGE. I söndags fick 
tomten konkurrens om 
uppmärksamheten på 
Ale Torg.

Inte nog med att 
nykrönta Ale lucia och 
hennes tärnor fick alla 
ögon på sig, dessutom 
var kaninuppfödare 
Sofie Nilsson på plats.

– Det här var toppen 
nu vet både jag och 
Zoko att han är värl-
dens finaste, sa Batoul 
Raad, efter att ha fått 
sin kanin betygsatt.

Ale lucia och tomten i all ära 
– på Ale Torg var det ändå 
kaninerna som stod i cen-
trum. Sofie Nilsson, kanin-
uppfödare och van utställare 
av sina tre raser – dvärgvädur, 
hermelin och lejonhuvud 
fick besök av kaninvänner i 
alla åldrar. Batoul Raad, och 
Michaela Pårs, båda 11 år 
från Nödinge, fick sina älsk-
lingar betygsatta. Det blev 
fina omdömen för båda två. 
Batouls dvärgvädur, Zoko 
11 månader gammal, sam-
lade ihop 92,5 poäng av 100 
möjliga. Michaelas Stampe, 
en blandras, fick hela 94,5 
poäng.

– Han är så fin och jag ville 
verkligen få höra det också, sa 
Batoul om varför hon släpat 
med sig Zoko till Ale Torg.

Michaela var också nöjd 
med betygsättningen.

– Stampe är väldigt speciell, 

men det kan bero på att han 
är en blandras av alla kani-
ner som finns här idag. Lite 
dvärgvädur, lite hermelin och 
lite lejonhuvud, berättade 
hon för lokaltidningen.

Sofie Nilsson passade på 
att visa tjejerna lite knep när 
det gäller att våra kaninerna. 
De som ville fick till exempel 
hjälp med att klippa klor.

Även denna helg är Sofie 
Nilsson på Ale Torg för att 
sprida kaninkunskap till de 
som är nyfikna.

Kaninerna stal showen på torget

HARE

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Batoul och Hamodi Raad från Nödinge med kaninen Zoko som 
fyller ett år i januari.

Michaela Pårs med sin treårige vän, Stampe, fick hela 94,5 
poäng av 100 möjliga när betygen sattes.

 Kaninuppfödare och 
domare, Sofie Nils-
son, spred kanin-
kunskap på Ale Torg 
i söndags. Här är 
det Batoul som ska 
överlämna sin älsk-
ling.


