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ÄLVÄNGEN. Auktion 
med lyckat resultat.

Röda Korset fick 
in närmare 20 000 
kronor i samband med 
lördagens arrangemang 
i Folkets Hus.

Pengarna sänds nu 
till de svältdrabbade på 
Afrikas Horn.

Knappt hade Röda Korset 
hunnit avsluta insamlingen för 
”Världens barn” innan man tog 
sikte på nästa projekt. Alekret-
sarna gjorde i lördags gemen-
sam sak och bjöd in till auktion 
i Älvängens Folkets Hus.

– En fantastisk respons från 
kommuninvånarna måste jag 
säga. Auktionen överträffa-
de våra förväntningar, säger 
Christina Ekstrand i arrang-
örskommittén.

Klockan elva öppnades dör-
rarna för visning och en timme 
senare påbörjades lösöresauk-
tionen.

– Med lösöresauktion menas 
att man får ge bud på de saker 
som auktioneras ut. Vi hade 
kommit överrens om vissa 
givna regler, bland annat att 
höjningarna skulle ske med 

jämna tiotal. Vi hade också mi-
nimerat utgångspriset på några 
av prylarna, berättar Christina 
Ekstrand.

Cerry Holmgren hade 
äran att agera auktionsförrätta-
re, ett uppdrag han klarade med 
bravur. Holmgren fick ständigt 
vara på alerten då många ville 
vara med i budgivningen när 
leksaker, serviser och tavlor 
skulle finna nya ägare.

– Auktionen inbringade 
drygt 17 000 kronor plus att vi 
hade försäljning i vårt café. To- talsumman blev cirka 20 000 

kronor vilket är helt fantastiskt. 
Vi är jättenöjda, säger Christi-
na Ekstrand.

Nästa uppgift som Röda 
Korset har att se fram emot är 
Älvängens julmarknad den 4 
december. 

JONAS ANDERSSON

NÖDINGE. Ale Torg 
firade 15 år i lördags.

OK Alehof fick för 
företagarföreningens 
räkning servera kaffe 
och tårta.

Kunderna jublade 
ikapp.

Det rådde äkta kalasstämning 
på Ale Torg. Vuxna besökare 
fick ta emot kaffe och tårta, 
medans de yngre tävlades om 
att fånga karameller från det 
generösa godisregnet utanför 
Ica Kvantum.

– Det här får vi vara nöjda 
med. Vi kommer att ha delat 
ut drygt 1000 tårtbitar innan 

dagen är slut. Det känns som 
ett bra kalas, säger ordföran-

den för Ale Torgs företagar-
förening, Marianne Sjöö.

Varje hel timma sponsra-
de Karamellkungen ett rikligt 
godisregn. Ungarna trängdes 
för att fylla sina fickor. Stäm-
ningen fick en extra klang, 
då Victor Larson och Mat-
tias Salek stämde upp till 
sång. De akustiska gitarrerna 
gjorde sig extra bra när dess-
utom Stefan Lindström dök 
upp med sin tamburin.

– Vilka killar! Så här ska det 
vara jämnt när man åker och 
handlar. Kaffe, tårta och glad 
musik, sa Sven Jansson från 
Bohus.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Auktion inbringade sköna slantar
– Röda Korset kämpar för svältdrabbade

Monica Nilsson har precis ropat in en Kobratelefon på Röda 
Korsets auktion i Älvängens Folkets Hus. 

Cerry Holmgren agerade 
auktionsförrättare. 
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Ale Torg firade 15 år 
med kaffe och tårta

När Ale Torg firade 15-årsjubileum i lördags serverades det tårta till alla besökare.

Victor Larson och Mattias Salek förgyllde stämningen.

Populärt godisregn.
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Ä L V Ä N G E N

DAGS ATT 
SÄTTA PÅ 
VINTERDÄCKEN

Från och med 1 oktober är det tillåtet 
med dubbdäck och från och med den 
1 december är det krav på vinterdäck.

BOKA I TID SÅ 
DU SLIPPER KÖA!

VI HAR DÄCK TILL 
ALLA BILMODELLER


