
SURTE. Svandammarna 
i Surte förvandlades 
över en dag till Tomte-
skogen.

Lotterier, dans runt 
granen, glögg, kaffe och 
självklart ett besök av 
tomtefar.

Den numera tradi-
tionsenliga julmarkna-
den vid Svandammarna 
gjorde ingen besviken.
Den ideella föreningen 
Svanen arrangerade i lör-
dags sin årliga julmarknad 
vid Svan- och fågeldammarna 
i Surte. Besökarna som består 
av såväl äldre som de allra 
yngsta medborgarna trivdes 
i julmyset. Tomten fanns på 
plats och tog emot barnens 
önskelistor. Korven låg på 
grillen, glöggen och kaffet 
serverades rykande varmt.

– Det har nog varit mer folk 
tidigare år, men vi är nöjda. 
Väderleken var ju inte riktigt 
med oss i år, konstaterade för-
eningen Svanens ordförande, 
Bengt Henriksson.

Föreningen som idag 
består av 800 medlemmar 

fortsätter sitt envisa arbete 
med att skapa en så attraktiv 
miljö som möjligt för såväl 
människor som fåglar vid 
dammarna i Surte.

I lördags var det minsann 
ingen som inte trivdes! 

2009  |   vecka 50  |   nummer 44  |   alekuriren 17

Julmarknad hos Svandammarna

Amanda Nilsson, 3,5 år, i knät på tomen Annika Rosen.

Julmys i tältet. Föreningen Svanens julbasar vänder sig till 
hela familjen och stämningen var på på topp.

Bengt Henriksson, ordföran-
de i föreningen Svanen, fö-
regår med gott exempel och 
köper en lott.

Bröderna Jacob och Jonathan, 4 respektive 7 år, var lyckli-
ga storvinnare.
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LÖDÖSE. Julmusiken 
strömmade ur högta-
larna.

På torget fanns dess-
utom en rejäl snöhög 
som höjde stämningen 
och inbjöd till lek för 
alla barn.

Jul i byn blev den 
mest välbesökta och 
uppskattade någonsin.

Redan innan arrangemanget 
hade tagit sin början samla-
des folk på torget i Lödöse. 
Årets skinkpromenad lock-
ade drygt 250 startande och 
tillsammans med övriga ak-
tiviteter som utgjorde ”Jul i 
byn” blev söndagens tillställ-
ning en formidabel succé för 
arrangören.

– Jag är oerhört impone-
rad! Föreningslivets stora och 
hjärtliga engagemang gav re-
sultat. Vilken folkfest, utbrast 
en nöjd Ica-handlare i Lars 
Hansson.

På torget fanns gott om 
lotteribord och för den frusne 
serverades glögg med peppar-
kaka. Från grillen serverades 
det julburgare och korv med 
bröd.

Barnen gavs möjligheten 
att träffa tomten, som också 
tog emot nedplitade önske-
listor.

Dagen avslutades med mu-
sikgudstjänst där spelmansla-
get Makalösa medverkade.

Jul i byn en riktig folkfest
– Det lilla samhället med det stora engagemanget
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Ida tyckte att mötet med hästen Molly var söndagens höjd-
punkt.

Tro det eller ej, men besökarna till ”Jul i byn” fick faktiskt 
se snö. Barnen såg naturligtvis möjligheten till spontan lek 
i drivan.

Lotterna sålde som smör i solsken på torget i Lödöse.

LN-70 HC var en av många föreningar som fanns representerade när ”Jul i byn” firades på 
traditionsenligt vis.
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