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ALAFORS. Det har blivit 
inne med julmarkna-
der ute.

För Ahlafors IF inne-
bar flytten från Med-
borgarhuset till Furu-
lundsparken en succé.

– Ordet succé skall 
man vårda, men här 
hör det absolut hemma. 
Julmarknadskommittén 
hade gjort ett enormt 
arbete och skapat en 
julstämning i parken 
som var beundransvärd, 
säger AIF:s ordförande, 
Thore Skånberg.

Folk vallfärdade för att ta del 
av den första historiska jul-
marknaden i Furulundspar-
ken. Tomtar, både små och 
stora, välkomnade besökar-
na vid entrén där det också 
skedde försäljning av granar 
och kärvar.

Inne i 
parken lyste 
marschallerna 
och såväl dans-
banan som ca-
feterian och 
serverings-
bodarna hade 
pyntats med 
granris, julljus 
och girlanger. 
På rotundan 
dansade banen 
runt granen 
till tonerna 
från Lennart 
Thorstenssons 
dragspel.

– Vi är jät-
tenöjda med vår premiär i 
Furulundsparken. Markna-
den blev hellyckad, säger Jill 
Franklin i julmarknadskom-
mittén.

Regn och blåst
Efter en vecka med regn och 
blåst blev det uppehåll och fint 
väder lagom till att julmark-
naden med den tillhörande 
luciakröning skulle gå av sta-

peln. Samtli-
ga besökare 
som lokaltid-
ningen prata-
de med lovor-
dade arrang-
emanget och 
ingen tycktes 
sakna Med-
borgarhuset.

– Det är 
mer väder-
känsligt här i 
parken, men 
å andra sidan 
blir atmosfä-
ren betydligt 
mysigare. Det 

är egentligen bara snön som 
saknas, sade en av marknads-
gästerna.

Julmarknaden har kommit 
till Furulundsparken för att 
stanna.

Ny epok för Ahlafors IF:s julmarknad
– Flytten till parken en jättesuccé

Pris per pers. i dubbelrum

1.299:-
3 dagars semester på 4-stjärnigt 
hotell i Stockholm

Kör-själv-resor med
Som läsare av Alekuriren får du 
dessa speciella läsarerbjudande.
Upplys reskoden vid beställning 
- så får du automatiskt rabattpriset.

Magisk jul i Stockholm

www.happydays.nu ...eller ring: 020 79 33 84
Öppet vardagar kl. 8.00 - 15.30. 

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

BESTÄLL NU PÅ:

Barnrabatt:

Weekend i Kristianstad
Pris per pers. i dubbelrum

999:-
3 dagars weekend på 
3-stjärnigt hotell i centrum

First Hotel Christian

Barnrabatt:

Scandic Ariadne

First Hotel Christian IV ★★★

Ankomstdatum:

Julsemester 2007:

Sportlov 2008:

Scandic Ariadne ★★★★

Ankomstdatum:

Många marknadsbesökare hoppades på turen i lotteritältet.

Per-Ivar Jonsson 
sålde julkärvar, vilket 
var ett nytt inslag på 
AIF:s julmarknad.

Små söta tomtelisor hälsade besökarna välkomna till Ahlafors IF:s julmarknad i Furu-
lundsparken.
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Söndag 16 december
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5000 KR!
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Långlördag 22/12 ......10-18
Långsöndag 23/12 .... 11-18
Julafton .....................10-13
Juldagen ..................Stängt
Annandag jul ............. 11-15
Livs öppet ...................8-22

Sista chansen att lämna önskelistan 
till tomten kl 12-15.

sjunger på torget kl 12.00.
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