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ÄLVÄNGEN. Kent och 
Marion Ahl åkte till 
Älvängens julmarknad 
för att köpa ny teve.

De kom hem med två.
Efter inköpet hos 

Ale Radio TV drog de 
dessutom vinstlotten i 
tv-lotteriet.
För makarna Ahl från Kilan-
da blev det full utdelning på 
julmarknaden i Älvängen.

– Vi hade varit och köpt en 
42” LCD-tv och fick som alla 
andra en lott för varje hund-
ralapp. Det blev en hel del 
och jag kände igen nummer-
serien direkt när dragningen 
hölls. Det är helt otroligt att 
just vi vinner. Jag kan bara fö-
reställa mig hur många lotter 
som var utdelade, säger Kent 
Ahl.

Något problem att det blev 
två tv istället för en som fick 
följa med hem till Kilanda ser 
han inte.

– Nej, vi har redan många 
spekulanter. Frågan är bara 
vilken vi ska sälja. Den vi 
vann är ju lite finare… Vi får 
funder ett tag. Kanske ger vi 
bort den i julklapp? Samti-
digt hade det varit roligt att 
få några kronor för den, det 
är ju trots allt en tv, menar 
Kent Ahl.

Det var en trogen kund i 
Älvänges köpcentrum som 
drog vinstlotten.

– Ja, och vi är alltid nere 
på marknaderna. Det brukar 

löna sig, många butiker har 
fina erbjudanden och den 
här gången fick vi verkligen 
valuta.

Inte bara makarna Ahl var 
glada. Det blev en välbesökt 
vit julmarknad i år och ar-
rangören var riktigt nöjd.

– Jag upplevde att det var 
riktigt mycket folk och jag 
hade någon på besök under 
hela marknaden. Det har jag 
inte upplevt tidigare, berät-
tar Helena Urdal, styrelsele-
damot i Älvängens Centrum-

förening och kvinnan bakom 
Andrum.

Traditionen med en jul-
marknad i Älvängen lär över-
leva många vintrar till.

Jackpot! Ahl åkte hem med två tv
– Köpet hos Ale Radio gav vinstlott i tv-lotteriet

Tänk vad roligt man kan ha på en julmark-
nad med lite godis och en stor härlig snödri-
va. Från vänster: Gustav Sporrong, Sesina 
Kesete och Alexander Steen, alla tio år.

Tobias Hellman från Räddingstjänsten i 
Ale visar stolt upp brandbilen för Elias och 
Hampus Norberg, 4 respektive 2 år, från 
Älvängen.

Tomtefar (Pasi Järvinen) fick ta emot många 
önskelistor. En av dem kom från Gabriell 
Ahlén, 7 år, samt tvillingarna Ella och Linn 
Skånberg, 2,5 år från Skepplanda.

Till Älvängen kommer inte tomten i släde utan i traktor. Här är gänget som utgör tomtetrak-
torparaden som är unik för julmarknaden i Älvängen.

Kent och Marion Ahl från Kilanda vann en Panasonic 42” på 
julmarknaden i Älvängen, vinstlotten hade de fått hos Ingvar 
på Ale Radio TV – där de bara någon timme tidigare hade köpt 
en ny platt-tv! ”Hade vi inte köpt den, hade vi inte vunnit den 
andra. Det är ett angenämt bekymmer med två nya tv-appa-
rater”.

Parad till Järntorget i Älvängen, luvor och 
godis till alla barn.

Skönsång. Ales luciakandidater var bara sex till antalet på grund av sjukdom, men bjöd ändå 
på ett stämningsfullt framträdande.
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ALE. Skrivarintresset 
ska stimuleras och 
fler ska lockas att 
ta till pennan för att 
berätta sin historia.

Därför arrangeras 
nu en Skrivtävling för 
alla i Ale kommun.

Bidragen, max 6 
sidor, ska vara inläm-
nade till något av 
biblioteken senast 31 
januari.

Det är Bibliotekets vänner 
i Norra Ale, Surte-Bohus 
biblioteks- och kulturför-
ening, Skepplanda biblio-
tek, Älvängens bibliotek 
och Studieförbundet Vux-
enskolan som står bakom 
initiativet.

Skrivtävlingen vänder 
sig till alla, oavsett ålder. 
Det finns en massa intres-
santa historier, sanna 
eller påhittade, ute hos 
aleborna. Vi vill få ner dem 
på papper. Enda villkoret 
för den här tävlingen är att 
handlingen ska utspela sig 
någonstans i Ale, säger bib-
liotekarie Ann Franzén.

Senast den 4 april ska 
juryn som består av Sigun 
Melander, författare, Per-
Anders Klöversjö, chef-
redaktör och Sofi Rosen-
dahl, bibliotekarie, ha 
utsett en vinnare. I potten 
ligger biljetter till Bokmäs-
san i Göteborg samt att 
vinnaren kommer att få sitt 
verk vackert inbundet.

Skrivartävling för alla Vakna ungdomsledare fick stipendie
NÖDINGE. För tredje året 
i rad delade Stödfören-
ingen Vaken ut sitt ledar-
stipendie "Vaken ledare".

Samuel Hylén, Surte 
Missionsförsamling, 
och Frida Blomster, Ale 
Basket, blev lyckliga mot-
tagare.

För att uppmärksamma och 
stimulera ungdomsledare i det 
lokala föreningslivet instifta-
de Stödföreningen Vaken, i 
folkmun kallat Vaknafonden, 
ett ledarstipendie. Tidigare 
stipendiater har varit Stefan 
Forsberg och Tommi Pasa-
nen, Surte IS IBK och Sara 
och Sofia Johansson, Ale HF. 
Årets stipendiater har enligt 
juryn svarat för betydande 
och mycket osjälviska hand-
lingar för ungdomar i Ale. Ni 
träffar dem i nästa veckas tid-
ning.

Vakna ledare. Samuel Hylén och Frida Blomster fick under söndagens julkonsert i Ale gym-
nasium mottaga sina ledarstipendier av Vaknafonden, vars största enskilda bidragsgivare 
Icahandlare i Nödinge, Marianne Sjöö, ansvarade för överlämnandet.
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