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18 år leg

Torggatan 1, Älvängen • Tel. 0303-74 92 30

- ETT SANT NÖJE- ETT SANT NÖJE

- en knutpunkt för handel och service

Älvängens

Söndag 
7 december
klockan 11-16

Missa inte!

• Lotterier
• Tomtar
• Knallar
• Levande musik
• Ponnyridning
• Ale Lucia mm...

www.stendahlsbil.se
Hos oss hittar du alltid ett stort urval 
på bilar och Laika Husbilar, både 
nytt och begagnat. Kom in 
eller besök oss på hemsidan.  
Varmt välkomna!

ALAFORS. Nästa lördag 
blir det julmarknad i 
Furulundsparken.

I samband med mark-
naden sker även krö-
ningsceremonin av Ale 
lucia.

– Det blir ett musika-
liskt bredare program 
i år, säger Ahlafors IF:
s lussemamma Gunilla 
Johansson.

Efter att ha arrangerat jul-
marknad i Medborgarhuset 
under en lång följd av år valde 
Ahlafors IF att flytta evene-

manget utomhus för första 
gången i fjol. Det skulle visa 
sig bli en stor framgång. Av 
den anledningen väljer ar-
rangören att fortsätta på den 
inslagna vägen.

– Marknaden var lyckad 
och det blev samtidigt en 
väldigt stämningsfull lucia-
kröning, säger Gunilla Jo-
hansson.

Emma Samuelsson krön-
tes till lucia förra året och 
hon kommer att finnas med 
på scenen när årets ljusdrott-
ning ska offentliggöras.

Julmarknaden kommer att 
bjuda på lotterier, lekar och dans kring granen med Len-

nart Thorstensson. Det blir 
även försäljning av granar, 
julkärvar och diverse olika 
hantverk.

JONAS ANDERSSON

Fjolårets succé upprepas
– Julmarknad och luciakröning i 
Furulundsparken

Fjolårets premiär med jul-
marknad i Furulundspar-
ken blev en succé. Det har 
fått arrangören, Ahlafors IF, 
att fortsätta på den inslag-
na vägen.

Arkivbild: Jonas Andersson

Emma Samuelsson kröntes till ljusdrottning i fjol. Frågan är 
vem som blir Ale lucia 2008? Lördagen den 6 december får 
vi svaret.

Arkivbild: Allan Karlsson

Som vanligt tar SPF Alebygden  täten när det gäller jul-
borden. Andra onsdagen i november invaderades  restau-
rang Matlust.115 medlemmar lät sig i år väl smaka av an-
rättningarna. Ordförande Hans Åström hälsade välkom-
men. Han kunde konstatera att föreningen nu hade nått 
målsättningen 500 medlemmar. Rose-Marie Ranebjörk 
och Tore Andersson spelade och sjöng. Nästa begivenhet 
blir luciafirande i Medborgarhuset den 10 december.

SPF Alebygden inleder julbordenSPF Alebygden inleder julborden

BRIDGE
Vid en partävling i Alvhem deltog 11 par. 
Medel var 80 poäng och följande par 
placerade sig över medel:

1. Elsa Persson/Rickard Johansson    95
2. Nils Lindström/Stig Christensson  93
3. Ingrid Andersson/Ronny Andersson    89
4. Torsten Johansson/Tage Jonsson 87
5. Karl-Eric Nilsson/Sune Johansson   82
6. Ole J Jensen/Per-Sture Wanneblad    81


