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Nytt rekord för Älvängens julmarknad Älvängens julmarknad

Olivia Lökholm, 2 år, fick 
sitta upp på hästryggen.

VINSTLISTA
JULMARKNADSLOTTERI

ÄLVÄNGEN. Rekord 
igen!

Älvängens Centrum-
förening klassade årets 
julmarknad som tider-
nas bästa.
Ett brett utbud av aktivite-
ter, perfekt väder och kom-
mersiella erbjudanden lock-
ade folkmassor till Älvängen 
centrum. Socialdemokrater-

na var med sin presentation 
av 400 nya bostäder i Älväng-
en ett nytt och rykande aktu-
ellt dragplåster.

– Jätteroligt att få stå här 
och möta invånarnas frågor. 
Att vi snart kan erbjuda kom-
munala tomter till de som vill 
bygga själva är efterlängtat, sa 
kommunstyrelsens ordföran-
de, Jarl Kalrsson (s). 
(Läs om Kronogården på sid 18)

Socialdemokraterna och kommunstyrelsens ordförande, Jarl 
Karlsson (s), tog tillfället i akt att presentera planerna på 
det nya bostadsområdet Kronogården. Intresset var mycket 
stort och intrycken positiva.

Inför dragningen i julmarknadslotteriet där en platt-tv låg i potten samlades mer folk än någonsin på torget i Älvängen. Ale 
Lucia, Andrea Lindgren, och hennes tärnor bjöd på värmande julsånger. Tack det behövdes!

Räddningstjänsten i Ale 
fanns på plats. Martin Jo-
hansson fick besök i brand-
bilen av Axel Jussila 5 år 
från Skepplanda.

Björn Nilsson, heltidsmusikern från Alafors, som nyligen 
släppt sitt debutalbum underhöll från scenvagnen.

Wilma Löfgren, 2 år från Hålanda, fick träffa tomtefar (Mi-
chaela Janerfelt. Wilma önskade sig en Molly Mus bok.

Dansstudion bjöd som tradi-
tionen säger på uppvisning i 
centrum. Dans med hopprep 
imponerade på publiken.

Från Uspastorp kom en lång 
traktorparad med glada 
tomtar och spred godis om-
kring sig...

Lyckligast av dem alla. Leif Johansson, Älvängen, vann hög-
vinsten i årets stora julmarknadslotteri i Älvängen. Platt-
teven från Philips levererades och installerades av Christof-
fer och Ingvar på Ale Radio TV. – Helt otroligt. Vi har en 15 
år gammal teve och har länge funderat på att byta, men av 
olika skäl har det inte blivit av, sa Lennart som bor i Maden. 
Vinstlotten tror han bestämt kom från turbutiken – Allans.

1:a pris   Platt-tv                      
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2:a pris  Presentkort 1000 kr      
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