
2011  |   vecka 49  |   nummer 43  |   alekuriren 13

Vardag 10-19 • Lördag 10-15 • Söndag 11-15
ICA Kvantum 8-22 alla dagar (Systembolaget, Apotek, Bank och Restauranger har speciella öppettider)

www.aletorg.se
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BUTIKER: Ale Bokhandel | Ale Optik | Ale Skomakeri & Nyckelservice | Ale Tips & Tobak | Havspalatset

Blomsterriket | Dressmann | Drömhuset | Hälsoteket | ICA Kvantum | Kicks | Lidl | Limit | Lindex

Ljuva Hem | medstop Apotek | Nols Färg | Smycka | Klockmaster | Team Sportia | Systembolaget

Skoalla | ZooNet FRISÖRER: Klippstudion | XLNT RESTAURANGER: Cederleüfs & Svenheimers Konditori 

Pizzeria Bella Mia | Ananda Thai Take Away | Tant Rut ÖVRIG SERVICE: Alfredssons Trafikskola

Handelsbanken | Sportlife | Svensk Fastighetsförmedling | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
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Lotten lämnas i ICAs förbutik senast 19 december kl. 22.00 | Ju mer du handlar – desto större vinstchans.

Här fyller förra årets vinnare Marie  Westergren och Jonny Johansson vagnen med så mycket som möjligt under tre  minuter: det blev matvaror för 5 499 kronor.

Namn

Adress

Telefon

När du handlat för 300 kronor i någon av butikerna på Ale Torg (gäller ej ICA, Systembolaget, ej receptbelagda varor på Medstop Apotek Alen) under söndagarna 27 november, 4, 11 och 18 december deltar du i dragningen till vinsten ”Fyll en kundvagn på ICA med så mycket du kan på 3 minuter” (Gäller matvaror och max en av varje).Dragning sker onsdag 21 december kl 12.
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GULD KÖPES
Vi köper guld i alla former.
Kontakta oss för en påse
och få en skraplott i retur.

EuroGuld
www.euroguld.com

031-72 72 205

SURTE. Hällregn och 
full storm hindrade 
inte kulturföreningen 
Svanen från att hålla 
sin traditionsenliga jul-
marknad vid svandam-
marna i Surte. 

Till barnens stora 
glädje hade till och 
med självaste tomten 
kommit på besök.

– Det var det sämsta vädret 
på länge, men vi gav inte upp 
och till slut kom det allt lite 
folk, säger Willy Nöjd, kassör 
i föreningen.

Glögg och kaffe värmde 
de vuxna medan barnen fick 
lämna sina önskningar i tom-
tens knä. Man låter nu hälsa 
att lottförsäljningen fortsät-
ter under Glasbruksmuseets 
julmarknad på lördag, och 
då håller man tummarna för 
bättre väder.

Julstämning trots regn

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Systrarna Vilma och Tyra Fischer hälsade på hos tomten Bo 
Sandberg.

Morfar/farfar Rudolf Lindberg tog en fika med Lucia, 4 och Tyra, 3. Kaffe, korv och Festis var 
välkommet i höstrusket.

Elias och Saga Forsman tog 
lotter av Birgitta Molin och 
lyckades kamma hem vinst.

JULKONSERT MED ALE LUCIA
ONSDAGEN DEN 14 DECEMBER 
KL 19.00 I STARRKÄRRS KYRKA

TORSDAGEN DEN 15 DECEMBER 
KL 19.00 I SURTE KYRKA

Lucian och hennes tärnor får sällskap 
av medlemmar ur Gospel.kom 
samt tidigare luciakandidater.


