
NÖDINGE. 359 klappar 
låg uppdukade på Ale 
Torgs julklappsbord.

Kön sträckte sig över 
hela torget och jakten 
var över efter 45 minu-
ter.

Då hade alla klappar 
fått nya ägare.

Vilken succé Ale Torgs jul-
klappslotteri har blivit. Fö-
retagarföreningens medlem-
mar slår in tio julklappar var 
värda minst 100 kronor styck. 
Bland paketen finns också 
inslagna presentkort till ett 
värde av totalt 25 000 kronor.

– Högvinsten är ett pre-
sentkort på 5000 kronor. 
Totalt blev det 359 klappar 
och det var vårt största bord 
hittills, säger Barbro Erics-
son, kassör i Företagarfören-
ingen Ale Torg.

Syskonen Klara och Maya 
Johnsson valde sina klappar 
med omsorg.

– Det var svårt att välja så 
jag tog ett med fint omslags-
papper, säger Maya och Klara 
fyller i:

– Jag hoppas det är något 
roligt i, men jag vet inte vad.

Förutom detta fanns även 
tomten på plats. Han hämta-
de in barnens önskelistor och 
fick ta del av många spekula-

tioner kring julen.
Emma Jonasson, 3, hade 

en lång lista med sig där 
dockor och dockvagnar var 
prioriterade.
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Familjen Nilsson. Sara 8 och Elin 4 

år kunde tillsammans med mamma 

Linda välja de tre sista julklappar-

na på bordet. Pappa Fredrik ville 

inte vara med på bild.

Familjen Johnsson. Klara, 7, Maya, 9, och Elin 1 år, valde till-
sammans med mamma Victoria julklappar på det gigantiska 
julklappsbordet.

NÖDINGE. 359 klappar

Julklappsjakten!Julklappsjakten!

Kön till Ale Torgs julklapps-
bord sträckte sig över hela 
torget i lördags förmiddag.

Emma Jonasson, 3 år, hälsar på tomten, Ingvar Hammar-
ström, och överlämnar sin önskelista.
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OMVi reserverar oss för eventuella tryckfel, 

slutförsäljning eller leverantörsförseningar. 

Priserna gäller v 50. Tel 0303-975 00

Öppet alla dagar 8-22

1595

Här nedan är några av de 

vanligaste frågorna:

Det blir bättre arbetsmiljö för 

kassapersonalen. Och det är:

· Enkelt att använda

· Snabbare ut genom kassan

· Se hur mycket du handlar för

· Färdigpackade kassar före kassan
 

Nej, det blir istället rotation mellan 

kassa och självskanning.

Avstämning sker sporadiskt och är 

slumpmässigt. En kontroll som alla 

någon gång får göra. Dels ser man att 

du som kund gjort rätt -att du inte 

betalar för varor som dom råkat 

skanna för mycket eller att du har varor 

du missat att skanna.
 

Absolut inte, alla är mänskliga och kan 

göra fel eller missa.
 

BÖRJA SJÄLVSKANNA NU 
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önskar vi alla våra kunder och övriga Alebor!

MASSOR AV
JULERBJUDANDEN

I BUTIKEN


