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Vi önskar alla våra kunder

God Jul &God Jul & 
Gott Nytt ÅrGott Nytt År

Emma Johansson blev Göta älvdalens lucia 2007
LILLA EDET. Emma 
Johansson, 16 år från 
Ström, blev Göta älvda-
lens lucia 2007. 

Det kan hon tacka sin 
moster för.

– När jag fick beske-
det om att jag blivit 
lucia blev jag jätteglad, 
säger Emma till Aleku-
riren.

Av totalt 1 374 röster var det 
Emma Johansson som fick 
allra flest. Årets ljusdrottning 
var emellertid ovetandes om 
att hon blivit anmäld till Göta 
Älvdalens lucia.

– Det var oväntat, men 
samtidigt lite kul. Jag får tacka 
min moster för det, säger 
Emma.

I förra veckan fick Emma 
veta att hon blivit framrös-
tad till årets lucia. Kröning-
en ägde rum på torget i Lilla 
Edet i söndags och efter det 
har veckan varit späckad av 
framträdanden. Luciadagen 
innebar uppstigning i ottan 
och lussefirande från tidig 
morgonstund till sen efter-
middag.

– Jobbigt, men roligt, kon-
staterar Emma.

Emma Johansson har 
aldrig tidigare medverkat i 
någon kör, men hon tycker 
det är skoj att sjunga. Sångöv-
ningarna inför lucia har skett 
under ledning av Ann-Catrin 
Persson.

– Vi har övat tillsammans i 
Fuxernaskolans aula. Det har 
fungerat hur bra som helst. Vi 
har haft väldigt roligt ihop, 
säger Emma.

Efter en intensiv inledning 

på december tänker Emma 
Johansson koppla av och fira 
en lugn och stillsam jul till-
sammans med sin familj.

– Det blir ett traditionsen-
ligt julfirande. Mamma och 
mormor lagar maten, vi tittar 
på Kalle Anka på tv och allt 
annat som hör julen till.

Kommer tomten och 
hälsar på dig?

– Han brukar göra det när 
mina små kusiner är här. I år 
lär det dock bli en jul utan 
tomte.

Är det något som du ab-
solut inte vill vara utan på 

jul?
– Granen. Och det ska vara 

en riktig gran, ingen plast-
gran, säger Emma.

En fröjdefull jul tillönskar 
vi Göta älvdalens lucia 2007.

Emma Johansson från Ström röstades fram till Göta älvda-
lens Lucia 2007.

Göta älvdalens luciatrupp under sitt framträdande på Pilgår-
den.

EMMA JOHANSSON
Ålder: 16.
Stjärntecken: Stenbock.
Bor: Ström.
Studerar: Hotell- och restaurang 
på Magnus Åbergsgymnasiet i Troll-
hättan.
Intressen: Träning och att vara med 

kompisar.
Drömyrke: Vet inte riktigt, men 
något inom restaurangbranschen.
Favoritmat: Jag gillar nästan allt, 
men måste jag välja så får det bli 
kyckling.

snabbfrågor till Emma…
Pepparkaka  eller Lussekatt

Julmust  eller Glögg

Stilla Natt  eller Nu tändas tusen...

Julafton  eller Midsommarafton

Köttbullar  eller Lutfisk5
TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Industrigatan 2, 0520-65 00 10

Från oss alla Till er alla

en riktigten riktigt 

God JulGod Jul
och ettoch ett 

Gott Nytt ÅrGott Nytt År

El & Järnaffär

Ungdomspris till 
motorbröder
Bröderna Patrik och Niclas Olsson från Göta delar Lilla 
Edets kommuns ungdomspris 2007. Bröderna, som är 19 
respektive 17 år gamla, kör båda banracing. Det är Upple-
velsenämnden som har instiftat kommunens ungdomspris 
och kriteriet är att pristagaren skall vara mellan 14-20 år och 
vara folkbokförd i kommunen.

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. Välkommen!
1 tim. behandling 300:-

Nackspärr, Ischias
Ryggskott, Tennisarm
Företagsmassage (F-skatt)

Elektroterapi, Massage
Akupunktur
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