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ÄLVÄNGEN. Vädret var 
långt ifrån optimalt i 
söndags.

Älvängens julmark-
nad stod sig väl ändå.

Det blev ett lyckat 
arrangemang trots allt, 
inte minst för Ulla och 
Percy Ottosson som 
fick med sig en platt-tv 
hem.

Handla- och vinnlotteriet 
som Ale HF arrangerar till-
sammans med Älvängens fö-
retagarförening tilldrar sig 
stor uppmärksamhet. Just 
det faktum att vinnaren måste 
vara på plats när dragningen 
sker håller kvar kunderna på 
marknaden. För varje hund-
ralapp marknadsbesökarna 
spenderar i företagarfören-
ingens medlemsbutiker er-
hålls en lott. Det kan såle-
des bli en del lotter att hålla 
reda på.

– Jag hade nio lotter, men 
trodde aldrig att det skulle 
räcka. Det blir ju många 
lotter som delas ut under 
dagen. När jag väl upptäckte 
att det var mitt nummer skrek 
jag till. Det var väldigt roligt, 
berättar Ulla Ottosson.

Platt-teven, en 42” Grun-
dig, var mer än välkommen 
till bostaden i Älvängen.

– Ja, det var perfekt. Vi 
hade ingen sedan tidigare. 
Vår ”tjock-tv” har varit bra, 
men det är alltid kul med 
något nytt, säger Ulla Ottos-
son som har bra koll på var 
vinstlotten kom ifrån.

– Jag var inne hos Älväng-
ens Manufaktur och hand-
lade. Av någon anledning 
hade jag inte tänkt på lotte-
riet förrän expediten gav mig 
lotterna. De gjorde mig också 
uppmärksam på att stanna 
kvar tills dragningen hade ägt 
rum, så vi blev kvar. Det är jag 
väldigt tacksam för idag.

Älvängens julmarknad är 
en stark tradition och det 
mesta var sig likt. Årets lu-
ciakandidater uppträdde och 
underhöll med finfina jul-
sånger. Traktorerna från Us-
pastorp bjöd på sin något 
unika tomteparad. Längs Gö-
teborgsvägen trängdes för-
eningslivet som tog tillfället 
i akt att marknadsföra sina 
verksamheter och sälja såväl 
lotter som kaffe och korv.

ICA Supermarket passade 
på att betala ut första check-
en för den sponsorpåse som 
till förmån för Ale HF, Skepp-
landa BTK och Älvängens IK 
säljs i butiken. 66 500 kronor 
kunde klubbarna fördela 
mellan sig.
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Isabelle Molin, 8, och Jennifer Karlsson, 8, köper korv av Isabelle Molin, 8, och Jennifer Karlsson, 8, köper korv av 
Lions Mirjam Andersson.Lions Mirjam Andersson.

Ronja Norström, 4, överlämnade sin önskelista till tomten.Ronja Norström, 4, överlämnade sin önskelista till tomten.Tomteparad med traktorförare från närområdet.Tomteparad med traktorförare från närområdet.

Svenska kyrkans Martin Dahlöw bjuder Susanne Köre och 
Gösta Ericsson på kaffe.

ICA Supermarket betalade ut första checken för sponsor-
påsen som säljs till förmån för Älävngens IK, Skepplanda 
BTK och Ale HF. Sedan januari har påsen inbringat 66 500 
kronor. Ricardo Nascimento, SBTK, Ica-handlare Mauritz 
Wenneberg, Magnus Pettersson, ÄIK och Magnus Rehn, Ale 
HF, poserade glatt. Tv-vinnare. Gladast av alla på Älvängens julmarknad blev 

Ulla och Percy Ottosson som av Ingvar på Ale-Radio och 
TV fick ta emot förstapriset i lotteriet ”Handla- och vinn”. 
Roligt för två lojala kunder i Älvängens centrum. ”Vi har 
bott på orten i 37 år och är handlarna trogna”. 

Årets luciakandidater upp-
trädde och höll som vanligt 
hög klass.


