
SURTE. Tomten kommer 
som bekant på julafton.

Fast redan på andra 
advent dök han upp vid 
Svandammarna i Surte.

I en koja ute i skogen 
satt tomten och tog 
emot barnens önske-
listor.

I söndags genomförde För-
eningen Svanen sitt årliga 
julfirande vid Svandammar-
na. Det fick bli utan snö och 
minusgrader, men tack och 
lov slapp arrangören regn. 
Tillströmningen av besöka-
re var god och kön till tom-
tens koja ute i skogen ringla-
de sig lång.

Bland de första att få träffa 
tomten var Joel, 5 år från 
Surte. Han hoppade upp i 
tomtens knä samtidigt som 

han överlämnade sin önske-
lista.

– Jag önskar mig en blå 
traktor och en blå racerbil, 
förklarade Joel.

På frågan om han varit snäll 
var svaret givet:

– Ja!
Återstår att se om Joels 

önskan går i uppfyllelse på jul-
afton. I söndags fick han, och 
alla andra barn vid Svandam-
marna, hålla tillgodo med en 
godispåse som tomten hade 
med sig i sin säck.

För den del av besöksska-
ran som ansåg sig vara för 
gamla att besöka tomtesko-
gen fanns andra aktiviteter att 
ta del av. Lotteriförsäljningen 
gick utmärkt och serveringen 
erbjöd såväl grillad korv som 
glögg och kaffe.
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L300 Ansiktserbjudande: Anti-Age Day Cream, 30 ml & 
Night Cream, 30 ml & Face Serum, 20 ml.

CLINIDERM
FOR MEN

Shower Gel,
200 ml & 

After Shave 
Gel, 50 ml.

(värde 165:–)

129:–

SCRUB-

VANTAR PÅ 

KÖPET!

ACO
3+3 Ansiktskräm, 

60 ml. KUND-
KLUBBSPRIS 
(ord. pris 74:–)

59:–
VICHY Ansiktserbjudande: Aqualia Thermal 
Light/Rich Day Cream, 50 ml & Thermal Spa 
Water Spray, 50 ml & Necessär. (värde 218:–)

Köp 2 valfria L300 produkter (gäller ej 
sampack) och få Face Cream 30 ml på 
köpet. (värde 38:–)

89:–

179:–Nyhet!

Hårda klappar för 
en mjukare hud.
Nu kan du lösa många av dina julklapps-
bekymmer på Apoteket. Hos oss hittar 
du ett fl ertal hudvårdserbjudanden som 
passar både gammal och ung. Paketen 
är sammansatta med omtanke och du 
hittar dem bara hos oss. Välkommen in!

KÖP 2!

ANSIKTS-

CREME PÅ 

KÖPET.

139:–
Nyhet för rynkor!

(värde 237:–)

69:–

Sortimentet fi nns i begränsat antal och på utvalda Apotek. Gäller så långt lagret 
räcker, dock längst t.o.m. 6/1-08. Telefon 0771-450 450 www.apoteket.se

Oliva Kroppsvård: Body Lotion, 200 ml 
& Body Shower, 200 ml & scrubvantar. 
(värde 115:–) Även som Ansiktserbjud-
ande, 135:–. (värde 194:–)

ACO Ansiktserbjudande: 
Dagcreme, 60 ml & Rengörings-
lotion, 50 ml & Nattcreme, 20 ml. 

FÖRPACKAT I NECESSÄR!
(värde 150:–)

SPA WATER SPRAY +NECESSÄR PÅ KÖPET!

Eucerin
Kroppsvård: 
Lotion, parfymerad, 
200 ml & Shower Oil,   
parfymerad, 200 ml 
& Necessär. 
(värde 165:–)

79:–

150 cm bredd, 20-30 olika färger 
fortsatt kanonpris 80:-/m

1/2 linne 35:-/m
blandat l:a, ll:a sortering

100%
LIN

Välkomna in till lågprisaffären i Kungälv
Lingonv 5, Kungälv. 300 m ovanför lasarettet • Tel 0303-595 24

DUKAR fr 20:-
Paneler 2-pack fr. 99:-

God Jul
önskar vi på Tyglagret!

– Delade ut godis till alla förväntansfulla barn

Joel, 5 år från Surte, tog tillfället i akt att besöka tomten, 
som fanns på plats vid Svandammarna i söndags. Joel över-
lämnade sin önskelista och fick en godispåse i retur.

Mycket folk kom för att 
ta del av julstämning-
en vid Svandammar-
na på andra advent och 
många köpte lotter av 
arrangörerna i Förening-
en Svanen.

I TOMTESKOGEN
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Tomten på plats vid Svandammmarnamarna


