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Premiär!

Välkommen 

16/12

Öppnings-
erbjudande! 
Vid tecknande av 
vårat Mekonomenkort 

erbjuder vi  20% 
på tillbehör i  butiken 

året ut! 

16 december  öppnar vi  butik och verkstad på samma plats i Nödinge 

500 meter från Ale Torg !

(gäller även dig som redan 
har mekonomenkortet)

( gäller ej 
navigation)

Verkstads-
erbjudande!
Där får du extra bra pris 
på din service om du 
tecknar den före årskift et 
 (Gäller för service utförd
 före 2011-03-31)

Vi har massor med  öppningserbjudanden!

Mekonomen Nödinge
Rödjans väg 2 (vid Centralköket)

Öppettider i butik 
f.o.m  16/12
Mån-Fre 8-18 
Lörd 9-13  

Tel butik 0303-35 09 90

Verkstan är redan öppen!
Öppettider: Månd-tors  7-17
Fredagar 7-16
Tel verkstad 0303-96460

LILLA EDET. Kröningen 
av Göta älvdalens Lucia 
ägde rum i Lilla Edets 
Folkets Hus i söndags.

Rebecka Andersson 
fick ljuskronan tänd av 
fjolårets Lucia, Jenny 
Sjöqvist.

Den traditionsenliga 
ceremonin föregicks av 
stämningsfull julmusik.

Med tanke på snöovädret var 
det nog tur att arrangören för 
Göta älvdalens Lucia, Lions 
Club Lilla Edet, hade förlagt 
kröningen inomhus.

– Här inne är det varmt och 
skönt, konstaterade Göran 
Thorsson som tillsammans 
med sina kollegor sålde lotter 
för glatta livet. I vinstpotten 
låg julskinkor som Ica Bo-
ström hade skänkt.

Först ut på scenen var Lilla 
Edets Musikförening, som 

med sina blåsinstrument lät 
hälsa publiken välkommen 
med diverse olika julsånger.

Lucia och hennes tärnor 
gjorde stilfull entré och kort 
därefter välkomnades nä-
ringslivsutvecklare Helene 
Evensen, som fått det he-
dervärda uppdraget att kröna 
årets ljusdrottning. Evensen 
gjorde en historisk tillbaka-
blick och församlingen fick 
veta varför vi faktiskt firar 
den 13 december.

En hektisk tid väntar nu 
Göta älvdalens Lucia, Re-
becka Andersson, och hennes 
tärnor. Det stundar besök på 
företag och kommunala in-
rättningar samt en del andra 
officiella framträdanden.

Göta älvdalens Lucia kröntes i Folkets Hus
– Rebecka Andersson årets ljusdrottning

I FOLKETS HUS

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Lilla Edets Musikförening underhöll med ett potpurri av jull-
åtar.

Göta älvdalens Lucia 2010, Rebecka Andersson.
Årets Lucia, Rebecka Andersson, får kronan tänd av fjolår-
ets ljusdrottning, Jenny Sjöqvist.


