
ALAFORS. Luciakrö-
ning och julmarknad i 
en pyntad danspark är 
oslagbart.

Det tycker allmän-
heten också som 
numera vallfärdar till 
Furulundsparken även i 
juletid.
Ett arrangemang med tomtar, 
glitter, hembakat, glögg, jul-
klappar, lotterier, dans, hant-
verk, musik och inte minst 

Ale Lucia.
För andra året i rad ge-

nomförde Ahlafors IF sin 
marknadstradition i Furu-
lundsparken.

– Tydlig signal om att vi är 
på rätt plats. Det var rekord 
både i försäljning och antalet 
besökare, sa AIF:s ordföran-
de Thore Skåneberg.
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Paketerbjudande: VICHY NeOVADIOL
Finns för normal/kombinerad eller för torr 
hy, Dagcreme, 50 ml & Nattcreme, 15 ml. 
(värde 315:–) Necessär på köpet! 

240:–

Paketerbjudande: L300
Anti-Age Day Cream, 30 ml 

& Face Serum, 20 ml & 
Night Cream, 30 ml. 

(värde 237:–)

139:–

Paketerbjudande: L300 Dry Skin, oparfymerad, 
Face Cream, 60 ml & Eye Cream, 15 ml & Night 
Cream, 50 ml. (värde 223:–)

159:–

Paketerbjudande: Sense & Care Rich Care Body-
lotion, 200 ml & Rich Care Hand Cream, 100 ml & 
Sparkling Body lotion, 30 ml. (värde 139:–)

99:–

Nyhet!
95:–

Paketerbjudande: ACO FACE plus
Dagcreme, 60 ml & Nattcreme, 20 ml & 
Ansiktsrengöring, 30 ml. (värde 145:–)

Paketerbjudande: Apoliva Nattcreme, 50 ml & Dagcreme, 
60 ml & Rengöringslotion, 200 ml & Ansiktsmask, 10 ml.

139:–
(värde 180:50)

ACO Body Hudlotion, 
parfymerad/opar fym erad, 
500 ml. KUNDKLUBBS-
PRIS (ord. pris 62:–)

50:–

Åtta julklappstips.
Det här är bästa tiden på året att ge bort hudvårds-
produkter. Dels för att huden behöver extra mycket
hjälp på vintern, och dels för att vi har ovanligt bra
erbjudanden på hudvårdsprodukter just nu. Här ser
du åtta av dem, och ännu fl er fi nns på ditt apotek. 
Både för honom och för henne. Välkommen in! 

Paketerbjudande: Oliva Spa Kit, Body Butter, 
200 ml & Badsalt, 470 g & Doftljus. (värde 185:–)

139:–
Alafors F-16-lag sålde hembakat till förmån för en stundande 
resa och försäljningen gick som smort, då julmarknaden blev 
en publik fullträff.

Bröderna Isak och Hannes Otter från Älvängen vann på jul-
klappslotteriet. Här fick de möjligheten att själva välja 
julklapp ur släden. Det är nästan bättre än när tomten 
kommer...

Mysigt och jullikt i dansparken även i december. 

Ahlafors julmarknad 
en publik fullträff
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Allan Karlsson
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SURTE. Svanarna i 
Surte fick konkurrens 
om uppmärksamheten i 
lördags.

Populärare än fåg-
larna var tomten som 
satt i en koja i skogen.

Kön ringlade sig lång 
av barn som ville lämna 
önskelista och få godis-
påse.

Julstämningen vid Svandam-
marna i Surte var den bästa 
tänkbara. Det doftade gott 
från grytan med varm glögg 
och för den som ville vinna 

klappar fanns flera lotterier 
att välja bland.

Tomten tilldrog sig emel-
lertid det allra största intres-
set. Många var de barn som 
tålmodigt stod och väntade i 
tomteskogen för att träffa den 
snälla herren med röd dräkt 
och vitt skägg.

– Jag önskar mig ett rymd-
skepp, sade Anton, 5 år, när 
han tog plats i kojan och 
överräckte sin önskelista till 
tomten.

Huruvida det blir något 
rymdskepp eller inte på julaf-
ton återstår att se, men Anton 

och alla andra barn som hade 
tagit sig till Svandammarna 
fick åtminstone en tidig jul-

klapp i form av en godispå-
se.

JONAS ANDERSSON

Tomten på plats vid Svandammarna

Max väntade spänt på att få träffa tomten.
Stora som små prövade lyckan i tombolan.


