
ÄLVÄNGEN. Ibland ska man lita till 
turen.

Det gjorde Yvonne och Gunnar 
Mårtensson som vann en resa till 
Lanzarote på Bingolotto.

– En fantastisk upplevelse! Detta 
var första gången som vi flög, men vi 
kan tänka oss att göra om det igen, 
säger makarna Mårtensson.

Det var den 9 september som Yvonne och 
Gunnar Mårtensson, båda 69 år gamla, be-
stämde sig för att gå ner till Allans Bokhandel 
i Älvängen och köpa tidningen.

– Samtidigt passade vi på att köpa varsin 
bingolott, berättar Yvonne.

Förr om åren prenumererade de på bingo-
lotter, men det var när barnbarnen var aktiva i 
föreningslivet och behövde få in pengar.

– Då tittade vi på bingolotto regelbun-
det, nu för tiden blir det när det passar, säger 
Gunnar.

Frånsett några hundralap-
par och två tusenkronorsvin-
ster, presentkort på Ica res-
pektive Stjärnurmakarna, har 
det inte blivit någon högvinst 
under alla år som makarna 
Mårtensson spelat Bingolot-
to. Den här aktuella lördagen 
i september skulle dock turen 
vara med dem.

– Jag satt i vardagsrummet 

framför teven medans frugan var i köket för 
att dricka vatten. Jag såg att vårt nummer dök 
upp och ropade att vi vunnit en resa. Fast hon 
trodde inte på mig. Det är som vanligt, skrat-
tar Gunnar.

Ljug inte
– Sitt inte där och ljug, svarade jag. Efter 

programmets slut bad vi vår dotter kontrolle-
ra lotten på datorn. Det visade 
sig stämma och sedan fick vi det  
bekräftat av Bingolotto, säger 
Yvonne.

 Torsdagen den 6 decem-
ber lyfte planet från Landvet-
ter med destination Lanzaro-
te. Kvällen innan tillbringade 
Yvonne och Gunnar på hotell 
i Göteborg.

– Samma sak var det när vi 
kom hem. Då fick vi ligga över 
en natt på hotell i Göteborg, 
förklarar Yvonne.

Flygresan söderut var parets 
första, bara det var en upple-
velse.

– Jag hade bestämt mig för 
att aldrig flyga. Nu fanns emel-
lertid ingen återvändo och 
faktum är att det gick mycket 
bättre än vad jag hade förut-
spått, säger Yvonne.

– Jo, det var tjusigt att få 
se landet ovanifrån, inflikar 
Gunnar.

Veckan på Lanzarote bjöd på många sevärd-
heter och inte minst god mat.

– Allt var toppen! Vi levde verkligen gott en 
vecka och allt ingick, säger Yvonne.

Med på resan fanns Janne ”Loffe” Carlsson 
som stod för underhållningen och på månda-
gen anslöt även Bingolottos programledare, 
Rickard Olsson.

– ”Loffe” höll igång hela tiden. Rickard 
Olsson är en mycket trevlig person, där har 
Bingolotto hittat rätt gubbe på rätt plats, säger 
Gunnar.

Hur var väderleken?
– Temperaturen låg mellan 17-20 grader, 

det var inget badväder precis. Varmast var det 
på onsdagen, dagen innan vi skulle åka hem, 
och då fick ta tillfället i akt att sola lite grann, 
säger Yvonne.

Tillbaka hemma i bostaden i Älvängen 
håller Yvonne och Gunnar Mårtensson som 
bäst på att göra i ordning det sista inför julen. 
På söndag blir det uppesittarkväll framför 
teven och de har redan försett sig med bing-
olotter.

– Nu har vi fått smak på det här och ska 
försöka vinna en resa till Malta, skrattar 
Gunnar.

Vem vet, turen kanske håller i sig?
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Tomten kom tidigt till 
Yvonne och Gunnar

Yvonne och Gunnar Mårtensson på utflykt till Lanzarotes Gröna Grottor med Bingolottos pro-
gramledare Rickard Olsson.

Foto: Roland Bauer.

– Vann resa till Lanzarote på Bingolotto
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