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2 för 
500,-

299,-

Paketpris

399,-

NÖDINGE. Tomten har 
för vana att komma 
tidigt till Ale Torg.

Det här året var inget 
undantag.

I lördags dök han upp 
med hela säcken full av 
klappar.

För tredje året i rad arrange-
rades julklappslotteri på Ale 
Torg. Intresset var precis som 
tidigare år enormt och kön 
ringlade sig lång.

– Vi är många som slåss 
om kunderna helgerna före 
jul och då gäller det att sticka 
ut på något sätt. Vårt jul-
klappslotteri har sannerli-
gen blivit en succé och det 
är fantastiskt roligt att se alla 
dessa människor som väntar 
på att få lägga händerna på 
ett paket, konstaterade Ica-
handlare Marianne Sjöö 
som hjälpte till att lassa upp 
julklapparna på borden.

Julklappslotteriet går till 
på det viset att butikerna på 
torget lägger minst tio paket 
vardera med ett värde på 
minst 100 kronor. Dessutom 
köper Företagarföreningen 
på Ale Torg julklappar för 25 
000  kronor.

– Alla som vill delta i lot-
teriet får köpa en julklapp för 
25 kronor. Alla paket har ett 
värde av minst 100 kronor. I 
ett av paketen finns en hög-
vinst värd 5 000 kronor, för-
klarar Marianne Sjöö.

Först i kön stod Sune 
Olsson från Alafors som 
kunde välja fritt från det gi-

gantiska julklappsbordet 
som hade iordningställts vid 
Kvantums entré.

– Det är alltid roligt med 
överraskningar. Det blir 
till att åka hem, ta en kopp 
kaffe och öppna paketet, sade 

Sune.

Tomten kom tidigt till Ale Torg
– Julklappslotteriet en succé

PÅ ALE TORG

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Sune Olsson från Alafors 
stod först i kön och lade 
beslag på ett av paketen.

Nina Storck bjöd den snälla tomten på choklad.

Kön till julklappslotteriet ringlade sig lång på Ale Torg.Kön till julklappslotteriet ringlade sig lång på Ale Torg.

Ica-handlare Marianne Sjöö tillsammans med ett gäng grab-
bar som funderade på vad som kunde finnas i paketen.

Emma passade på att lämna 
sin önskelista till tomten.

Hos Bergendahls Blommor • Tel 0303-74 94 88

Vi packar korgar 
och cellofanpåsar helt efter dina önskemål.

Marsipan • Glögg
Pepparkakor • Choklad

Kaffe • Te • m.m.

Överraska med välsmakandeÖverraska med välsmakande 
gåvor till jul!gåvor till jul!


