
2         Älvängens Julmarknad söndag 5 december

En julmarknad med starka traditioner
Se och lyssna till årets 
luciakandidater.

Fynda bland oslagbara 
marknadserbjudanden i 
butikerna.

Sist men inte minst, 
få en skymt och kanske 
till och med en kram 
av självaste tomtefar – 
välkommen till Älväng-
ens julmarknad nu på 
söndag.

Att julen i sig tillhör våra allra 
mest heliga traditioner är vi 
nog tämligen överens om. 
Kring själva julen, dess firan-
de och dess förberedelser, finns 
det också många starka vanor. 
En av dem är Älvängens jul-
marknad som varje år arrang-
eras andra söndagen i advent. 
Nuvarande tappning, där för-
eningsliv och näringslivs sam-
verkar för att skapa ett så att-
raktivt evenemang som möj-
ligt, har pågått i snart 40 år. 
Utan att ha någon exakt be-
sökssiffra vågar vi påstå att 
Älvängens julmarknad är det 
största publika arrangemang-
et i Ale kommun. 

Älvängens julmarknad har 

sitt ursprung i den klassis-
ka skyltsöndagen. Folk träng-
des tidigare utanför butikerna 
för att få en skymt av vad köp-
männen tänkte lansera lagom 
till julen. Som på många andra 
fronter har utvecklingen dock 
gått framåt och skyltsöndagen 
är numera en julmarknad där 
trängseln på gatorna även har 
flyttat in i butikerna. Det är en 
sagolik folkfest fylld av aktivi-
teter och stämningsfull musik.

För fjärde året i rad lottar 
föreningen ut en extra fin jul-
klapp. I "handla-och-vinn-lot-
teriet" står en 42" LCD-tv på 
spel. Notera att du måste vara 
på plats när vinstlotten ropas 
ut från scenvagnen i centrum 
kl 15.30.

Föreningslivet är som 
nämnt en viktig faktor för att 
skapa en innehållsrik mark-
nad. Skepplanda Hemvärn 
och kulturförening är som 
vanligt på plats och serverar 
ärtsoppa, Älvbygdens motor-
klubb har motocrossuppvis-
ning och idrottsklubbarna ar-
rangerar lotterier på olika plat-
ser.

Styrelsen 
Älvängens Centrumförening

Årets luciakandidater uppträder under julmarknaden och Årets luciakandidater uppträder under julmarknaden och 
det finns även chans att rösta på din favorit...det finns även chans att rösta på din favorit...

Tomtefar dyker självklart upp och vid Älvängens Manu-Tomtefar dyker självklart upp och vid Älvängens Manu-
faktur finns det möjlighet att överlämna önskelistan.faktur finns det möjlighet att överlämna önskelistan.

Göteborgsvägen 80B, Älvängen. Telefon 0303-74 66 74

Älvängens

Sticka 
Åremössan!
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79:-
Mönster gratis!
Garn Milano

Ord pris 95:-

Ale Lions Club är en av många föreningar som har varit Ale Lions Club är en av många föreningar som har varit 
med länge på Älvängens julmarknad, så även i år.med länge på Älvängens julmarknad, så även i år.

För fjärde året kommer en stor platt-tv att lottas ut till För fjärde året kommer en stor platt-tv att lottas ut till 
en lycklig vinnare. I fjol var det Johnny Dahl och Susanna en lycklig vinnare. I fjol var det Johnny Dahl och Susanna 
Gustavsson som drog högvinsten.Gustavsson som drog högvinsten.

Arkivbilder: Allan KarlssonArkivbilder: Allan Karlsson

ÖPPET ALLA DAGAR: Mån-Lör till 22.00, Sönd till 
20.00 Göteborgsvägen 89, Älvängen. Tel: 0303-748119

ALLA 
BARN FÅR 
BALLONG!

LÖSGODIS 
590

/hg

KÖP GB́ S 
PEPPARKAKS-
GLASS OCH 

FÅ KAFFE 
PÅ KÖPET


