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VECKANS 

PROFIL

ALAFORS. På lördag 
förkunnas vem som blir 
Ale Lucia 2009.

Kröningsceremo-
nin äger rum i Furu-
lundsparken. 

– Vi hoppas på en 
minst lika god publik-
tillströmning som 
vi har upplevt de 
senaste åren, säger 
lussemamma Gunilla 
Johansson.

Klockan 17 på lördag offent-
liggörs vem som blir kommu-
nens ljusdrottning. Sista röst-
ningsdagen var i tisdags. De 
sju kandidaterna har redan 
hunnit med ett antal officiella 
framträdanden, bland annat i 
samband med aktiviteter på 
Ale Torg och Älvängens Jul-
marknad.

– Det är en homogen grupp 
som utstrålar glädje och som 
sjunger väldigt vackert, för-

klarar Gunilla Johansson.
Luciakröningen är ett 

inslag i Ahlafors IF:s julmark-
nad i Furulundsparken. Det 
är tredje året som marknaden 
genomförs i folkparken, tidi-
gare årgångar var det Med-
borgarhuset som gällde.

– Vi har haft väldigt tur 
med vädret de två tidiga-
re åren varför inramning-
en har blivit den bästa tänk-
bara. Vi hoppas att det blir 
lika fina förutsättningar på 
lördag, säger Gunilla Johans-
son hoppfullt.

Två timmar innan det att 
luciakröningen äger rum på 
trappan till rotundan slår 
julmarknaden upp grindar-
na. Lotterier, försäljning av 
granar och kärvar, servering 
och fiskdamm står på pro-
grammet. Givetvis blir det 
också dans kring granen under 
ledning av Dhan Hector. Av-
slutningsvis kommer tomten 

och delar ut godispåse till alla 
barn.

JONAS ANDERSSON

Vem blir Ale Lucia 2009?

Förra året kröntes Andrea 
Lindgren till Ale Lucia. På 
lördag vet vi vem som blir 
kommunens ljusdrottning 
2009.

Arkivbild: Allan Karlsson

Ahlafors IF:s julmarknad arrangeras numera i Furulundsparken i Alafors. Dans kring granen 
är ett givet inslag.                                                                                Arkivbild: Allan Karlsson

...med häst och vagn...med häst och vagn 
kommer tomten & tarkommer tomten & tar 
emot önskelistor frånemot önskelistor från 
alla barn.alla barn.

Träffa tomten!
Lördag 12 december kl 12-15

Ale Torg ägs och förvaltas av Fastighets AB Balder   

Öppet vardag 10–19, lördag 10–15
ICA Kvantum har öppet 8–22 alla dagar

Ale Tips & tobak | Ananda Thai take away | Blomsterriket | Drömhuset| Gött mos | Hemtex  
Frukt- och grönsakshuset | KICKS | Klippstudion | Limit | Svenssons krog| ZooNet
Lidl | Lindex | McDonald’s | Pizzeria Bella Mia | Sportringen | Svenheimers konditori 

Ale Optik | Ale bokhandel | Apoteket | Ale Solotek | Ananda Thai take away
Ale Tips & Tobak | Alfredssons Trafi kskola | Backa Fisk | Blomsterriket | Drömhuset
Daisy footwear| Dressmann | Frukt- och grönsakshuset | Gött mos | Xlnt
Handels banken |Hemtex | Hälsoteket | ICA Kvantum | KICKS | Klippstudion 
Klockmaster/Smycka | Lidl | Limit | Lindex | M2 | McDonald’s | Nols Färg
Pizzeria Bella Mia | Sportlife  | Sportringen | Svenheimers konditori 
 Svensk Fastighetsförmedling | ZooNet | Svenssons krog | Systembolaget

Vi har också 

öppet på söndagar

Köp en lott, välj paket med 
vinstgaranti 
– högsta värde 5000 kr!
Så går det till:
Butikerna lägger minst tio paket vardera med ett värde 
på minst 100 kr. Dessutom köper Företagarföreningen på 
Ale Torg julklappar för 25 000 kr. Det ger ett garanterat 
vinstvärde på minst 50 000 kr, troligtvis betydligt högre 
eftersom butikerna skänker julklappar värda mer än 100 kr/st.
Det kommer att fi nnas massor av paket att välja bland. 

Lottpriset är 25 kr
I ett av paketen fi nns högvinsten (värd 5000 kr). 
Vi hoppas du pekar rätt!
Först till kvarn gäller! 
Reservation för slutförsäljning. Start kl 12.

Julklapps-
lotteri

Lördag 12 december kl 12

Ale Torg ägs och förvaltas av Fastighets AB BalderÖppet alla andra dagar 8-22 • ICA Kvantum, Ale Torg • www.ica.se/ale
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, sjukdom eller leverantörsförseningar. Priserna gäller v 50 • Tel 0303-975 00

Välkommen till  Lucia-Ullis 
& hennes   vackra luciatåg! 

I specialhörnan hittar du        allt du behöver för att lysa upp i Lucia- och Jule-tid

       Självscanningvara

 Lussekatter

    20:-
Nordic Bakeoff 70g • Jfr pris 53,57/kg

Pris utan självscanning 8,95/st

4 för

Nybakade i butik

Falukorv

20:-
Scan 800g •  Jfr pris 25:-/kg • Max 1 köp per kund

Finns 
laddat på ditt 

ICA-kort!

Blandfärs

3990
/kg

50/50 ICA Ursprung Irland/Danmnark • ca 2500g • Max 2 köp/kund

Veckans Provsmak!
Torsdag & Fredag 11-19

Julbak & Godis

Fredag 11-19
Ost ”Morbier & Raclett”

Hugo Eriksson


