
NÖDINGE. Vilken succé!
Julklappsäventyret 

blev precis den fullträff 
som företagarfören-
ingen på Ale Torg hade 
hoppats på.

Redan en timme 
innan öppning ringlade 
sig kön lång.

Succén var välgrundad. Buti-
kerna på Ale Torg och före-
tagarföreningen hade gemen-
samt bidragit med ett gene-
röst julklappsbord där över 

400 paket tagit plats.
– Alla butiker skänkte tio 

julklappar med ett värde på 
minst 100 kronor styck. De 
flesta slog in saker som var 
värda betydligt mer. Jag tror 
många gjorde ordentliga 
fynd, säger Marianne Sjöö, 
en av handlarna på torget.

I ett av paketen fanns en 
högvinst på 5000 kronor. Vin-
naren är än så länge okänd, 
troligtvis beror det på att fler-
talet valde att inte öppna sina 
paket. Det är ju trots allt inte 
julafton förrän på måndag...

Konceptet var enkelt, men 
attraherande. För 25 kronor 

fick du syna paketen på det 
jättelånga julklappsbordet. 
Sedan gällde det att välja rätt. 
Tungt eller lätt? Stort eller 
litet? 

– Hur mycket väger 5000 
kronor? undrade någon.

– Det kanske är ett present-
kort, föreslog en annan.

Kön till julklappsbordet 
sträckte sig som längst över 
hela torget.

– Det var en jättesuccé och 
blir säkert en tradition, avslu-
tade Marianne Sjöö.
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129:-129:-

-För den unge-För den unge 
snickarensnickaren

VerktygVerktyg

99:-99:-DockaDocka

149:-149:-

Cobi Polis PolisCobi Polis Polis

179:-179:-

249:-249:-

Sällskapsspel fr. 7 årSällskapsspel fr. 7 år
HattjaktenHattjakten

-En riktig sötnos-En riktig sötnos

NYÅRSFYRVER
KERIER

Stort utbud Stort utbud 
i butiken!i butiken!

Cobi PiratskeppCobi Piratskepp
och pirateroch pirater

VINNARE?

Långlördag 22/12 ......10-18
Långsöndag 23/12 .... 11-18
Julafton .....................10-13
Juldagen ..................Stängt
Annandag jul ............. 11-15
Nyårsafton ................10-13
Nyårsdagen .............Stängt

Öppettider torget

Tomten presenterar vilka 
som får sina önskelappar!

Välkomna till torget
Söndag 23 dec kl 12.00

 www.aletorg.se
Restauranger med kvällsöppet

Julafton .......................8-17
Juldagen ......................8-17
Nyårsafton ..................8-17 
Nyårsdagen ...............10-22
Övriga dagar ...............8-22

Ica KvantumHugg din 
julgran själv!

3,5 km från Ytterby 
mot Kärna, 

skyltat vid vägen.
Lörd-sönd kl. 10-16

Vi bjuder på glögg 
och korv för grillning

Telefon
070-579 20 70

Traktorgatan 16 (Rollsbo ind.område)
vard. 9–18   lör. 11–15

0303-24 54 70 www.hkbil.se

Bilen utan körkort

Julklappsäventyret 
en succé på Ale Torg

Julklappsäventyret på Ale Torg i söndags blev en publik succé. Kön till julklappsbordet ringla-
de sig lång redan en timme innan öppning.

PÅ PLATS

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.seJanne Stefans 

till La Plaza
På nyårsafton 2006 gjorde 
klassiska Curt Haagers sin 
sista spelning på Birka Prin-
cess till Åland. Orkestern hade 
då åkt kors och tvärs under 40 
år. Jan Frealdsson som spelar 
keybord och dragspel och 
Stefan Nilsson på synt, saxo-
fon och sång ville inte lägga av. 
De bestämde sig för att starta 
tvåmannabandet "Janne Ste-
fans" som spelar samma typ av 
musik som Curt Haagers.
Lördag 29 december gästar de 
La Plaza i Älvängen. 


