
2         Älvängens Julmarknad söndag 6 december

Älvängens Socialdemokratiska förening
Besök oss på 

Älvängens julmarknad söndag 6/12 

Du hittar oss utanför Swedbank

•  Vi kommer att presentera 
bostadsbyggnationen på Kronogårdsområdet 
klockan 12.30 redovisar kommunstyrelsens 
ordförande Jarl Karlsson förslaget.

•  Prata med oss om jobbkrisen
•  Vi bjuder på kaffe, glögg och pepparkakor
•  Lotteri

Välkomna!

På väg mot ännu en julmarknad...
Älvängens julmarknad är en folk-
kär tradition, startskottet för 
julhandeln för såväl köpmän som 
kunder.

I snart 40 år har trängseln 
varit både trivsam och punktlig. 
Andra söndagen i advent är det 
som gäller.

Älvängens julmarknad har sitt ursprung i 
den klassiska skyltsöndagen. Folk trängdes ti-
digare utanför butikerna för att få en skymt 
av vad köpmännen tänkte lansera lagom till 
julen. Som på många andra fronter har utveck-
lingen dock gått framåt och skyltsöndagen är 
numera en julmarknad där trängseln på ga-
torna även har flyttat in i butikerna. Det är en 
sagolik folkfest fylld av aktiviteter och stäm-
ningsfull musik.

För tredje året i rad lottar föreningen ut en 
extra fin julklapp. I "handla-och-vinn-lotteri-
et" står en 42" LCD-tv på spel. Notera att du 
måste vara på plats när vinstlotten ropas ut från 
scenvagnen i centrum kl 15.15.

Enligt tradition kommer Ales luciakandida-
ter att visa upp sig på olika platser i centrum. 
Troligtvis kommer de att färdas med häst och 
vagn, bara det är en upplevelse att skåda. 

Hemvärnet är på plats och serverar ärtsop-
pa. Lions gula rockar ser du i centrum under 
hela marknaden. De har alltid något behjär-
tansvärt på gång.

Föreningslivets medverkan är en viktig del 

i julmarknaden och vi gläds åt ett bra samar-
bete med samtliga.

Från skogen kommer ett helt gäng tomtar, 
men inte med häst och vagn. Älvängens jul-
marknad belönas istället med en traktorparad 
med idel tomtar bakom styret.

Jodå, det finns allt glögg, kaffe och peppar-
kakor i massor också...

Välkommen!
Älvängens centrumförening

Traktorparad med tomtar bakom styret. Ett kärt besök från skogarna runt Älvängen. Runt kl 
13.00 får ni vara på plats för då kommer det tomtar i stora lass.   Arkivbilder: Allan Karlsson

Vem vinner årets platt-tv? I fjol drog Leif 
Johansson vinstlotten och fick besök av 
Christoffer och Ingvar från Ale Radio och TV.

Järnhandeln 
i centrum

Göteborgsvägen 95
tel. 0303-74 61 23

HANDLA FÖR

 300:-
SÅ

BJUDER
VI PÅ

 50:-
I RABATT

Julklapparna köper

ni hos oss!

Gäller under 
Julmarknaden

Vissa avvikelser kan förekomma


