
ÄLVÄNGEN. Det blev en 
superlyckad vårmark-
nad i Älvängen.

Vädrets makter och 
en superseriös mode-
regissör satte ordent-
lig knorr på arrang-
emanget.

För Maud Lindholm 
blev det också en 
perfekt avslutning på 
marknaden.
Det roligaste först. Maud 
Lindholm, biträde på Vika-
damm i Älvängen, hann köpa 
ett par byxor hos Älvängens 
Manufaktur innan jobbet. I 
samband med köpet erhöll 
hon ett par lotter till drag-
ningen med en elcykel i 
potten.

– Lite halvt på skämt sa jag 
till arbetskamraterna att "nu 
sticker jag ner på rasten och 
hämtar hem cykeln", berättar 
en lycklig vinnare.

Elcykeln från Älvängens 
cykel kommer att användas.

– Ja, det lovar jag. Jag cyklar 
redan väldigt mycket och nu 
blir det garanterat cykel till 
jobbet varje dag, säger Maud 
Lindholm som bor i Nödinge.

Det rådde marknadsvä-
der under hela dagen. Göta 
Lejon blåste in marknaden 
enligt tradition och sedan av-
löste aktiviteterna varandra 
på scen. Modeshovem under 

ledning av Helena Urdahl ut-
gjorde den största publikatt-
raktionen. Modellerna var 
klädda med senaste nytt från 
Älvängens Manufaktur, Bel-

laDonna, Figaro och 
Elvis & Elina. Många bekan-
ta ansikten gör showen extra 
rolig.
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K YL A  PÅ  SO M M A R E N ! 
U N D E R H Å L L S VÄ R M E 

MED 10oC PÅ VINTERN!

Öppet: 08-17 mån-fre

www.klimatteknik.se

Bästa värmepumpen!

Kan även användas som AC

Bästa värmepumpen med 10
o C funktion!

Kan även användas som AC
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BOSCH EHP 6.0 AA

16900 kr efter ROT-avdrag  

Standardinstallation* ingår  

(pris utan ROT 19400 kr)

1500 kr är avdraget från vårt 
ordinarie pris 20900 kr

Kampanjbesparing: 1500 kr

-  COP: 5,30   

- 6,0 kW maxeffekt   

- Extremt lågt ljud

-  Trygghetsförsäkring i 6 år ingår   

- 10
o
C funktion

* Ring eller se vår hemsida för information om standardinstallation

KLIMATTEKNIK

MITSUBISHI FD-25

16900 kr efter ROT-avdrag  

Standardinstallation* ingår  

(pris utan ROT 19400 kr)

500 kr är avdraget från vårt 
ordinarie pris 19900 kr.  
3 års extra trygghetsförsäkring, 
ordinarie pris 875 kr

Kampanjbesparing: 1375 kr

-  COP: 5,33   

- 6,3 kW maxeffekt   

- Extremt lågt ljud

Vårmarknaden kryddades med vårmodet
– Och Maud Lindholm höll sitt "löfte" och vann elcykeln

Cykelhandlare, Anders Adielsson, Cykelhandlare, Anders Adielsson, 
överlämnade elcykeln Lifebike till överlämnade elcykeln Lifebike till 
vinnaren Maud Lindholm.vinnaren Maud Lindholm.

Gunilla Wallengren och Rickard Thillman sålde lotter för Ale 
DHR.

Vårmodet för både herr- dam och barn visades upp under vårmarknaden. Modellerna var snyggt stylade av frisörer-na hos Salong Jessie, Älvängens Frisörteam och Klippo-teket. Linnéa Svensson, 7 år, fick 
provligga båren i ambulansen 
hos Sylvia Kalju.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


