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Nytt rekord för Älvängens julmarknad
– Och en chockad Susanna Gustavsson vann platt-tv
ÄLVÄNGEN. Det var 
bara snön som inte 
lyste vit på taken, 
annars var allt som det 
skulle på Älvängens jul-
marknad.

Avslutningen med 
utlottningen av en 
platt-tv tilldrog sig 
stort intresse.

Susanna Gustavsson, 
21 år från Skepplanda, 
blev den lyckliga vin-
naren.

– Jag är överlycklig! Den är så 
välkommen. Jag tror inte det 
är sant, sa Susanna efter att ha 
fått posera framför jättepake-
tet från Ale Radio Tv.

– Förstår inte hur hon bär 
sig åt, men det gör ju inget..., 
konstaterade sambon Johnny 
Dahl.

Det blev en spännande lott-
dragning i söndagseftermid-
dag. Alla kunder som hand-
lat för mer än 100 kronor får 
en lott och Susanna hade fem 
lotter i handen.

– Vinstlotten fick jag hos 
Elvis & Elina, avslöjade Su-
sanna Gustavsson.

Arrangören lottade också 
ut två presentkort på 1500 
respektive 1000 kronor (vinst-
nummer 51104 och 35499).

Älvängens julmarknad, 
årgång 2009, blev för övrigt 
en stor publik succé. Hand-
larna jublade över god kund-
tillströmning och i förening-
arnas marknadsstånd var det 
fullt upp. Älvängens Social-
demokratiska förening hade 
besök av kommunstyrelsens 

ordförande, Jarl Karlsson 
(S), som redovisade projekt 
Kronogården och 450 plane-
rade bostäder.

– Det var en oerhört po-
sitiv respons från marknads-
besökarna. Alla tycker idén är 
tilltalande och rätt. Självklart 
finns det en del frågor och 
det är bara bra. Oron kring 
hur en ökad trafik kommer 
att belasta olika vägar ska vi 
självklart utreda och hitta lös-
ningar på. Sammantaget var 
det en mycket givande dag, sa 
Jarl Karlsson.

Tomteparaden med 
bygdens "alla" trakto-
rer var mäktigt lång. 
Mängder av förening-
ar tog tillfället i akt att 
visa upp sig och ÄMK 
passade även på att 
demonstrera delar av 
verksamheten. Nytt 
och innovativt.

De kommer från alla håll! Etablerade handlare i Älvängens köpcentrum talade om nytt publikrekord. När luciakandidaterna tog sig upp på scen och sjöng in julen i väntan på det stora tv-lot-
teriet var stämningen på topp. Det var fullt på båda sidor av Göteborgsvägen. Ett gott betyg för arrangörerna. I år imponerade också traktorparaden med idel glada tomtar.

Susanna Gustavsson kunde glädja sin sambo Johnny Dahl med en splitter ny platt-tv, 42". Hon vann lotteriet som arrangerades av Älvängens Centrumförening och blev så glad.
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Dauntown med Madelene Samuelsson underhöll från scenen i imponerande tre timmar!Zacharias Domingo, 3 år från Skepplanda, fick prova tomten Gunnar Olssons gamla traktor. En härlig upplevel-se så klart!

Tomtenissarna Johan Thorbjör-son, 7 år från Huld, och David Wadström, 6 år från Alafors, åkte med traktorparaden.

Sebastian Tolkki, 5 år från Skepplanda, fick prova brand-mannen Tony Hansssons hjälm och provsitta brand-bilen.

Andreas Lidén, 14 år från 
Älvängen, trixade hem 
segern i sin åldersklass 
med 124 tillslag i finalen.

Agnes Hagberg, 4 år från Älvängen, hälsade på hos tomten Pasi Järvinen.

ÄMK hade uppvisning.


