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SYNUNDERSÖKNING

Vår julklapp till er
När du köper progressiva glasögon 

ingår ett par 
kompletta 
läsglasögon!
Gäller t o m 31/12

Julklappstips!
- köp ett presentkort 
hos oss!

Ale Optik
       God Julönskar

med riktigt bra priser!

Kompletta progressiva glasögon från   1975:-*

Enkelslipade från    950:- *

Prova-på-paket kontaktlinser från     595:-
* I priserna ingår glas, båge (med vissa undantag), antirefl exbehandling, 
fodral och putsduk samt försäkring och garanti i ett år.

SURTE. Kallt och blå-
sigt.

Så var förutsättning-
arna när Bruksongar 
bjöd in till Gammaldags 
julmarknad på Glas-
bruksmuseet i lördags 
förmiddag.

Skönt var det att 
komma inomhus och 
ta del av alla de vackra 
alster som hantver-
karna visade upp.

Julmarknaden på museet 
brukar locka besökare i alla 
åldrar. Årets upplaga var inget 
undantag. 

– Det är tur att vi har 
Bruksongar, så att det händer 
något här i Surte. Den här jul-
marknaden är ett jättetrevligt 
arrangemang, konstatera-
de Nisse Svensson när han 
minglade runt i folkvimlet.

På gårdsplanen utanför 
entrén fanns Bohus Scoutkår 
positionerade. De höll gril-
len varm och serverade korv 
med bröd för dem som öns-
kade. Lite längre bort stod 
räddningstjänsten och infor-
merade allmänheten om vad 
man bör tänka på för att und-
vika bostadsbränder i juletid.

Inne i museet stod utstäl-
larna på rad, många sålde 
produkter med anknytning 
till den stundande högtiden. 
Även hyttan var försedd med 
duktiga hantverkare som löste 
julklappsbekymren för en del 
besökare. Julmusik och besök 
av självaste tomten förhöjde 
stämningen ytterligare denna 
decemberlördag.

Gammaldags julmarknad på Glasbruksmuseet

I SURTE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Träsnidaren Kent Johansson 
hade tagit plats i hyttan.

Inne på Glasbruksmuseet gick det att köpa hantverkspro-
dukter av alla de slag.

Räddningstjänsten informerade allmänheten om vad man Räddningstjänsten informerade allmänheten om vad man 
bör tänka på när det gäller levande ljus i hemmen.bör tänka på när det gäller levande ljus i hemmen.

Scoutkåren servade med grillad korv.Scoutkåren servade med grillad korv.

Tinnitus?
Om det tjuter i öronen. 

Om du har frågor.

Om du behöver någon 
att tala med.

Tinnitusjouren
tel 0200-22 11 00

Vardagar kl 19-22 
– helt gratis.
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