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Kommunens

bästa
vitvarubutik!

Vi matchar alla konkurrenters 
priser, erbjudande och offerter
Leverans, installation och bortforsling från 650:-

Alltid snabba leveranser

Alltid räntefri avbetalning

Alevägen 37, Nol

Öppettider

Vardagar 9-18, Lördagar 10-14
Tel 0303-74 08 38

Tvättmaskin
Miele W3203

• Skontrumma 

• Resttidsvisning

• 6 kg

• Specialprogram

• Byggd för 20 års användning

• Kvalitetsbevis

Ordinarie pris 11.990:-

33%
rabatt

NU

7.990:-
Alla erbjudanden gäller även i vår butik El-Comfort i Alingsås, välkomna!

Andrea Lindgren, Ale 
Lucia 2008. 

Foto: Allan Karlsson

Andrea Lindgren 
Ale Lucia 2008
"Nervöst men väldigt roligt"
ALAFORS. Andrea Lind-
gren är inskriven i his-
torieboken.

Hon kröntes i lördags 
till Ale Lucia 2008 
och nummer 56 i ord-
ningen.

– Det är ett heders-
uppdrag och väldigt 
roligt att få göra något 
som glädjer så många 
andra, sa en ödmjuk 
lucia.
Stämningen var på topp i Fu-
rulundsparken, då Ale Lucia 
– Andrea Lindgren – och 
hennes tärnor klev ut framför 
den stora folkmassan. Upp-
skattningsvis var 600 perso-
ner närvarande i parken och 
de allra flesta var kvar när Ale 
Lucia kröntes av fullmäktiges 

ordförande, Inga-Lill An-
dersson (s). 

– Det var nervöst, men väl-
digt roligt. Vi fick inte reda 
på vem som hade blivit lucia 
förrän en halvtimma innan. 
Vi fick stå i en ring och ta 
emot varsin ängel i handen, 
en av änglarna var lite större 
och det visade sig vara min, 
berättar Andrea som gärna 
sjunger.

– Fast det brukar inte bli så 
ofta, det var mer när man var 
yngre.

Hur viktigt var det att bli 

lucia?
– Inte alls viktigt för vi har 

så otroligt kul i gruppen, men 
visst blev jag glad.

Återigen visade Johan-
na Forsberg vilken utmärkt 
sångpedagog hon är. De sju 
deltagarna bjöd på en suverän 
musikalisk upplevelse. Luci-
amammorna, Gunilla Jo-
hansson och Maj-Lis Carls-
son har all anledning att vara 
nöjda även i år.

– Formidabel succé, utro-
pade marknadskommittén.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Johanna Forsberg, lucia-
gruppens egen personliga 
sångpedagog.

Årets luciatrupp har precis som tidigare upplagor blivit 
sångfåglar på bara några månader.          Foto: Allan Karlsson


