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SURTE. Tö, men ändå 
mycket snö.

Så var förutsättning-
arna när Surte välkom-
nade julen på allvar i 
lördags.

Det firades med 
marknad på Glasbruks-
museet och inne i cen-
trum såldes det granar 
och kördes med häst 
och vagn.

Surteborna kunde känna 
julstämningen på hemmap-
lan i lördags. Hela samhäl-
let levde upp och folket gick 
man ur huse för att ta del av 
firandet.

Mest besökare lockade 
julmarknaden på museet som 
Bruksongar och Glasbruks-
museets Vänner stod bakom.

– Vi gör allt vad vi kan för 
att hålla museet vid liv och 
det är fantastiskt roligt när vi 
får den här responsen. Titta 
vad mycket folk här är, strå-
lade Lisbeth Hirsch som 
tillsammans med sina kam-
rater såg till att hålla serve-
ringen öppen där det bland 
annat bjöds på nygräddade 
våfflor.

I utställningslokalen stod 
hantverkare och sålde sina 
alster. Ute på gården och i 
hyttan fanns det lotter till 
försäljning. För den som ville 
mätta magen serverades det 
nygrillad korv med bröd från 
den kåta som hade satts upp 

dagen till ära.
Från centrum till museet, 

och vice versa, transporte-
rades besökare med hjälp av 
häst och vagn. Konditoriets 
ägare och Konsumhandlare 
Jesper Andersson hade 
tagit ett gemensamt initiativ 
för att göra det lite extra fest-
ligt denna lördag.

– Det är upp till oss själva 
att försöka få fart på samhäl-
let och handeln. Surteborna 
är inte svårflörtade utan 
gillar när det händer saker. 
Det behöver inte vara så 
märkvärdigt alla gånger, men 
folk drar folk, konstaterade 
Jesper.

– Jag ser en väldig poten-
tial för Surte när motorvä-
gen och pendeltågstrafiken 
kommer igång, säger Jesper.

På torget stod Henry och 
sålde granar från sin odling 

vid Fågeldammarna.
– Jag brukar starta försälj-

ningen vid Lucia, det är då 
den riktiga julstämningen 
börjar infinna sig.

Hela Surte andades jul
– Marknad på museet och aktiviteter i centrum

I SURTE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Den grillade korven som serverades på Glasbruksmuseets julmarknad smakade förträffligt 
och frestade även Jack Svantesson.

Lisbeth Börjesson sålde 
Bingolotter till uppesittar-
kvällen för Ale/Surtes räk-
ning.

På torget i Surte var lotteriförsäljningen i full gång.

Det var populärt att åka med häst och vagn från centrum och bort till Glasbruksmuseet.

Priserna gäller endast hos Coop Konsum Surte t o m 19/12 2010 eller så långt lagret räcker.

SURTE

Öppettider: månd-lörd 9-20 • sönd 11-20.
www.coop.se • tel: 031-98 00 02

Julmust
Nygårda, 1,5 liter

God Jul 
önskar Jesper med personal

Medlemspris

30k
3 stycken

+ pant

Toalettpapper 40-pack
Hushållspapper 20-pack
Lambi

Laxfile 
Ca 1250 gr/förpackning. Odlad i norge. 
Max 2 köp/hushåll.

Apelsiner i nät 
Spanien. Klass 1. 1,5 kg. 

Småländsk sylta
200 gr

99k
/bal

89kK

16)=S

9)=S
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