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Din bostad är som vackrast i 
sommarskrud. Skynda dig att 
visa den om du går i säljtankar.

ALAFORS. I år ska Ale 
Lucia koras för 57:e 
året i rad.

Det sker i delvis ny 
regi.

Målsättningen är att 
lyfta arrangemanget 
ytterligare ett par 
snäpp.

Tidigare har Ale Lucia verkat 
som en kommitté i Ahlafors 
IF. Från och med i år står ar-
rangörsgruppen på egna ben, 
en separat sektion är bildad 
med egen styrelse som sköter 
allt från ekonomi till genom-
förande.

– Vi vill profilera Ale Lucia 
ännu hårdare och höja dess 
status. Vi är en samling hän-
givna personer som har delat 
upp ansvaret mellan oss och 
det känns verkligen jätte-
kul. Luciaarrangemanget tar 
klivet in i en ny epok, säger 
ordförande Gunilla Johans-
son.

Ale Lucia har fått en delvis 
ny layout och egen logga som 
kommer att användas flitigt i 
olika sammanhang. Ahlafors 
IF är alltjämt huvudman för 
luciafirandet i samarbete med 
lokaltidningen. Ett antal hu-
vudsponsorer är också vikti-
ga partners.

– Förberedelserna har 
pågått sedan i våras. Nu söker 
vi kandidater till årets trupp 
(se separat annons i denna 
tidning). Vi hoppas att många 
tjejer anmäler sitt intresse, 
säger Gunilla.

11 september
Senaste anmälningsdatum 
är 11 september och den 1 
oktober samlas de sju tjejer 
som blivit uttagna att re-
presentera Ale Lucia till sitt 
första övningstillfälle. Precis 
som tidigare är det Johanna 
Forsberg som håller i repe-

titionerna tillsammans med 
musikerna Jerry Jacobsson 
och Tommy Kindmark.

– Vår ambition är att nå 
ut med Ale Lucia på bredare 
front än vad som tidigare varit 
fallet. Förutom krönings-
tillfället i Furulundsparken 
och sedvanligt uppträdande 
i samband med julmarkna-
der planerar vi också för två 
kyrkkonserter, i Starrkärr och 
i Surte. Vi har också för avsikt 
att medverka på ett par pu-
blika evenemang i Göteborg, 
förklarar Johanna Forsberg.

Tidigare luciakandidater 

vittnar om en upplevelse för 
livet. Sofia Näverbrant var 
en av tärnorna i fjol, som ab-

solut rekommenderar andra 
unga Aletjejer att skicka in 
sin ansökan.

– Man lär inte bara känna 
nya vänner utan man utveck-
las på så sätt att man får stå 

– Och nu söks kandidater till årets trupp 

Johanna Forsberg kommer precis som tidigare att leda sång-
övningarna med årets luciakandidater. Sista anmälan till Ale 
Lucia är den 11 september.

Arkivbild: Allan Karlsson

Ale Lucia marknadsförs i ny regiarknadsförs 

En ny sektion har bildats för att göra Ales stolta luciatradition ännu mer professionellt än tidigare. B


